
Denne glasskål er designet, så den passer til fl ere 
forskellige mixere med vippehoved.
Den har en særlig, gevindskåret polymerring, som skal 
sikre, at glasskålen sidder fast i mixerens metalholder. 
Følg vejledningen nedenfor for at sætte glasskålen på 
mixeren.
Sådan sættes gevindringen på glasskålen
1. Vend skålen på hovedet.
2. Skru plastgevindringen på glasskålens 

bund med uret, indtil den sidder helt fast.
Sådan sættes glasskålen på mixeren
1. Drej hastighedsregulatoren på “O” (SLUKKET).
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vip motorhovedet op.
4. Anbring skålen på pladen, der holder 

skålen fast.
5. Drej forsigtigt skålen med uret.

FASTGØRING AF GLASSKÅLEN
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Sådan tages glasskålen af mixeren
1. Drej hastighedsregulatoren på “O” (SLUKKET).
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vip motorhovedet op.
4. Drej skålen mod uret.
Sådan tages gevindringen af glasskålen
1. Vend skålen på hovedet.
2. Drej gevindringen mod uret, indtil den går 

af.
3. Sæt skålen fast på pladen igen, hvis ringen 

sidder for fast. Drej derefter skålen mod 
uret, indtil ringen løsnes.

Denne vejledning hjælper dig hurtigt i gang med at bruge glasskål 5KGB:
Glasskålen er designet til brug sammen med mixere med vippehoved (model 5K45, 5KSM150PS 
og 5KSM156PS). Oplysninger om at bruge disse mixere findes i vejledningen med instruktioner 
og opskifter, som fulgte med mixeren.



INDEN BRUG

− Mixeren er fra fabrikken indstillet til at yde 
optimalt. Når glasskålen skal benyttes, kan 
det være nødvendigt at justere afstanden 
mellem piskeris og skål. Kontroller, at 
gevindringen er stram nok til, at undgå 
at piskeriset rammer skålen. Når den er 
anbragt korrekt, må håndtag og hældetud 
ikke røre mixerens holder. Der er en 
komplet vejledning i justering af afstanden 
mellem piskeris og skål på side 7 (Indstilling 
af afstanden mellem fladt piskeris og skål) 
i brugsanvisningen til køkkenmaskinen 
(Sådan får du de bedste resultater).

− Tag gevindringen af, inden skålen sættes i 
en mikrobølgeovn.

− Udsæt ikke glasskålen for kraftig varme, 
f.eks. fra en ovn eller et komfur, da det kan 
beskadige den.

TIP

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

− Skålen og gevindringen kan vaskes i 
opvaskemaskine. Hvis låget anbringes 
i øverste skuffe, kan det vaskes i 
opvaskemaskine.

− Ellers skal de vaskes grundigt i varmt 
sæbevand og skylles grundigt, inden de 
tørres.

− må vaskes i opvaskemaskine, men kun i 
øverste skuffe

− ikke-lufttæt låg

MÆRKER PÅ LÅGET
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Mixerdesignet er et beskyttet varemærke tilhørende KitchenAid, USA.
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