
Tämä lasikulho on suunniteltu sopimaan useisiin 
erilaisiin nostopäisiin yleiskoneisiin.
Siinä käytetään erityisesti suunniteltua 
polymeerikierrerengasta lasin ja yleiskoneessa olevan 
metallikulhon kiinnitysalustan välissä varmistamaan 
kunnollinen kiinnitys. Noudata näitä ohjeita, kun 
kiinnität lasikulhon yleiskoneeseen.
Kierrerenkaan kiinnittäminen lasikulhoon
1. Käännä kulho ylösalaisin.
2. Kierrä muovinen kierrerengas 

myötäpäivään lasikulhon pohjan kierteisiin, 
kunnes se on lujasti paikoillaan.

Lasikulhon kiinnittäminen yleiskoneeseen
1. Kierrä nopeuden säädin asentoon “O” (OFF/

POIS).
2. Irrota yleiskoneen virtajohto.
3. Kallista moottoriosaa taaksepäin.
4. Aseta kulho kiinnitysalustalle.
5. Kierrä kulhoa varovasti myötäpäivään.

LASIKULHON KIINNITYSOHJE
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Lasikulhon irrottaminen yleiskoneesta
1. Kierrä nopeuden säädin asentoon “O” (OFF/

POIS).
2. Irrota yleiskoneen virtajohto.
3. Kallista moottoriosaa taaksepäin.
4. Kierrä kulhoa vastapäivään.
Kierrerenkaan irrottaminen lasikulhosta
1. Käännä kulho ylösalaisin.
2. Kierrä kierrerengasta vastapäivään kunnes 

se voidaan irrottaa.
3. Jos kierrerengas on liian kireä, aseta kulho 

takaisin kulhon kiinnitysalustalle ja kierrä 
kulhoa vastapäivään, kunnes kierrerengas 
löystyy.

Tämä on pikaohje Glass Bowl 5KGB -lasikulhon käyttöä varten:
Lasikulho on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan nostopäisten yleiskoneiden (mallit 5K45, 
5KSM150PS ja 5KSM156PS) kanssa. Täydelliset tiedot näiden yleiskoneiden käytöstä on esitetty 
oman yleiskoneesi mukana tulleessa Käyttö- ja reseptiohjeessa.



ENNEN KÄYTTÖÄ

− Yleiskone on säädetty tehtaalla toimimaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Käytettäessä 
lasikulhoa voi olla syytä säätä sekoittimen ja 
kulhon välistä välystä uudelleen. Varmista, 
että kierrerengas on riittävän tiukalla, jottei 
sekoitin pääse kolhimaan kulhon reunoihin. 
Kun kahva ja kaatokouru on sijoitettu oikein, 
ne eivät kosketa yleiskoneen jalustaan. 
Katso Yleiskoneen käyttö- ja hoito-ohjeen 
(OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN) sivulta 7 
täydelliset tiedot sekoittimen ja kulhon 
välisen välyksen säätämisestä.

− Irrota kierrerengas, ennen kuin käytät 
kulhoa mikroaaltouunissa.

− Välttääksesi tuotteen vaurioitumista, älä 
käytä lasikulhoa paikassa missä lämpötila on 
korkea, kuten uunit tai liesitasot.

KÄYTTÖVIHJEITÄ

HOITO JA PUHDISTUS

− Kulho ja kierrerengas voidaan pestä 
astianpesukoneessa. Kansi voidaan pestä 
astianpesukoneessa, mutta ainoastaan 
ylätasolla.

− Voit myös puhdistaa ne perusteellisesti 
vaahtoavassa vedessä ja huuhdella 
huolellisesti ennen kuivausta.

− voidaan pestä astianpesukoneessa 
ainoastaan ylätasolla.

− ei tiivis kansi
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Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki
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