
Denne glassbollen er designet for å passe til fl ere 
forskjellige vippehodemiksere.
Den har en spesialdesignet gjenget plastring mellom 
glasset og bollefesteplaten på mikseren for å holde 
den godt fast. Følg disse instruksjonene for å feste 
glassbollen til mikseren.
Feste den gjengede ringen til glassbollen
1. Snu bollen opp ned.
2. Skru den gjengede plastringen inn i 

glassbollebunnens gjenger med urviseren 
til den sitter godt fast.

Feste glassbollen til mikseren
1. Drei hastighetsbryteren til “O” (AV).
2. Trekk ut kontakten til mikseren.
3. Vipp motorhodet bakover.
4. Sett bollen på bollefesteplaten.
5. Drei bollen forsiktig med urviseren.
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Løsne glassbollen fra mikseren
1. Drei hastighetsbryteren til “O” (AV).
2. Trekk ut kontakten til mikseren.
3. Vipp motorhodet bakover.
4. Drei bollen mot urviseren.
Løsne den gjengede ringen fra glassbollen
1. Snu bollen rundt.
2. Drei den gjengede ringen mot urviseren til 

den løsner.
3. Hvis ringen sitter for stramt, setter du 

bollen tilbake i bollefesteplaten og dreier 
bollen mot urviseren til den gjengede 
ringen løsner.

BRUKSANVISNING FOR GLASSBOLLE 5KGB:
Glassbollen er designet eksklusivt for bruk med vippehodemiksere (modell 5K45, 5KSM150PS 
og 5KSM156PS). Du finner fullstendig informasjon om bruken av disse mikserne i heftet 
Bruksanvisning og Oppskrifter som ble levert sammen med mikseren.



FØR BRUK

− Mikserne blir individuelt tilpasset i fabrikken 
for optimal ytelse. Under bruken av 
glassbollen kan det bli nødvendig å stille 
inn klaringen mellom vispen og bollen 
på nytt. Sørg for at plastringen er stram 
nok til at vispen ikke slår inn i bollen. Når 
håndtaket og helletuten er ordentlig på 
plass, skal de ikke berøre mikserens sokkel. 
Du finner fullstendig anvisning om justering 
av klaringen mellom vispen og bollen på 
side 7 (Avstand mellom flatvisp og bolle) i 
bruksanvisningen for mikseren (VEILEDNING 
FOR PROFESJONELLE RESULTATER).

− Ta av plastringen før du setter bollen i 
mikrobølgeovnen.

− For å unngå skade på produktet må du 
ikke bruke glassbollen på steder med sterk 
varme, som for eksempel kokeplatene eller 
stekeovnen.

TIPS FOR BRUKEN

STELL OG RENGJØRING

− Bollen og den gjengede ringen tåler 
oppvaskmaskin. Lokket tåler oppvaskmaskin; 
bare øverste kurv.

− Eller vask dem grundig i varmt såpevann og 
skyll godt av før de tørkes.

− Dishwasher-safe top rack only (tåler 
oppvaskmaskin; bare øverste kurv)

− Non-sealing cover (ikke-forseglede 
silikonlokk)

MERKING PÅ LOKKET
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Formen på stativmikseren er et varemerke som tilhører KitchenAid, USA.
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