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Matebrett  
modell 5fT

Konstruert utelukkende til 
bruk på kjøkkenmaskiner 
fra KitchenAid®. (med 
kjøkkenmaskin mener vi 
stativmikser)
Fotografi for anskueliggjøringsformål. 
Model 5FT omfatter ikke matkvern 5FGA.
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Din og andres sikkerhet er veldig viktig.
Vi har kommet med mange viktige sikkerhetsbeskjeder i denne håndboken og 
på maskinen din. Les og følg alltid alle sikkerhetsbeskjeder.

Dette er advarselsymbolet.

Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan drepe eller 
skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsbeskjeder følger etter advarselsymbolet og etter 
enten ordet ”FARE” eller ”ADVARSEL”. Disse ordene betyr at:

Du kan bli drept eller alvorlig 
skadet dersom du ikke følger 
instruksjonene umiddelbart.

Du kan bli drept eller alvorlig skadet 
dersom du ikke følger instruksjonene.

Alle sikkerhetsbeskjeder vil fortelle deg hva den mulige faren er, hvordan du 
kan redusere sjansen for å bli skadet, og hva som kan skje hvis du ikke følger 
anvisningene.

Sikkerhetsforskrifter for kjøkkenmaskintilbehør

VIKTIgE SIKKERHETSREgLER
Ved bruk av elektriske redskaper bør en alltid følge grunnleggende, forebyggende 
sikkerhetstiltak inklusive følgende:
 1. Les hele bruksanvisningen. 
 2. For å unngå fare for elektrisk støt, dypp ikke mikseren i vann eller andre væsker. 
 3. Maskinen er ikke tiltenkt bruk for unge barn eller svakelige personer uten tilsyn. 
 4. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke brukes, før du tar av eller setter 

på deler, og før den rengjøres.
 5. Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold fingrene borte fra utløpet. 
 6. Ikke bruk mikseren hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at mikseren 

har fungert feil, har falt ned eller er skadet på noen måte. Bring mikseren til 
nærmeste autoriserte service senter for undersøkelser, reparasjoner, eller elektrisk 
eller mekanisk justering. 

 7. Bruk av tilbehør som ikke anbefalt eller solgt av KitchenAid kan forårsake brann, 
elektrisk støt eller skade.

 8. Bruk ikke mikseren utendørs. 
 9. La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller benken.
 10. Aldri ha i mat for hånd. Bruk alltid den kombinerte matskyffel/tang.
 11. Knivene er skarpe. Vær forsiktig. 
 12. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk. 

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

WARNING

FARE

ADVARSEL
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Montere matebrettet

Før du monterer matebrettet: 
1. Sett hastighetsstyringen på “O” (AV). 
2. Trekk ut kontakten eller slå av 

strømmen. Matebrettet er utviklet for 
å brukes med matkvernen (modell 
5FGA) eller frukt-/grønnsaksilen (modell 
5FVSFGA). 

3. Fest matkvernen eller frukt-/
grønnsaksilen til kjøkkenmaskinen. 

4. Skyv fronten på matebrettet fremover 
over baksiden av beholderen til det 
sitter godt på plass.

Matebrettilbehør
Bruke matebrettet

1. Fyll matebrettet med mat skåret opp i 
biter som får plass i beholderen. 

2. Still mikseren til hastighet 4 og før 
mat inn i beholderen med kombinerte 
stappepinne og skrunøkkel.

Rengjøre matebrettet

Vask i varmt såpevann. Om du vil, kan du 
sette det i øverste kurv i oppvaskmaskinen.

ADVARSEL

                                                        Fare for roterende kniv 

Bruk alltid kombinert 
stappepinne og skrunøkkel.  

Hold fingrene vekk fra åpninger. 

Oppbevares utilgjengelig for barn.  

Følges ikke anvisningene, kan 
dette føre til amputasjoner eller 
kuttskader. 
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garantiens  
varighet:

To års komplett garanti fra 
kjøpsdato.

KitchenAid  
betaler for:

Reservedeler og utgifter i 
forbindelse med arbeidet 
med rette opp defekter i 
materialet eller utførelsen. 
Service skal utføres av 
et autorisert KitchenAid 
Service senter.

KitchenAid betaler  
ikke for:

A.  Reparasjoner når 
matebrettet er brukt 
til andre formål enn 
tilberedning av vanlig 
husholdningsmat.

B.  Skade forårsaket ved 
uhell, egenhendige 
forandringer, feil bruk,  
misbruk eller installering/ 
bruk som ikke er i 
overensstemmelse med 
de lokale elektriske 
regler.

KITCHENAID TAR IKKE NOE ANSVAR fOR INDIREKTE SKADE.

Household KitchenAid® garanti for 
kjøkkenmaskintilbehør

Service sentere
All service bør utføres lokalt av et autorisert 
KitchenAid service senter. Kontakt 
forhandleren som du kjøpte enheten av for 
å få navnet på det nærmeste autoriserte 
KitchenAid service senter. 

HOWARD AS: 
Hansteensgate 12 
0253 OSLO

Tel: 23 08 41 30

Kundeservice
 Norsk Importør:
 HOWARD AS:
 Hansteensgate 12
 0253 OSLO

 Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.com 
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® Registrert varemerke av KitchenAid, USA.

™ Varemerke til KitchenAid, USA.

Formen på stativmikseren er et varemerke til KitchenAid, USA.
© 2007. Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjoner kan endre seg uten varsel.
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