
Glasskålen är konstruerad för att passa fl era 
köksmaskiner med uppfällbart drivhuvud. 
För att passa in har den en särskilt utformad gängad 
plastring mellan glaset och köksmaskinens skålhållare 
för metallskålar. Följ anvisningarna nedan för att sätta 
fast glasskålen i köksmaskinen.
Sätta fast den gängade plastringen på 
glasskålen
1. Vänd skålen upp och ner.
2. Skruva fast den plastringen medurs på 

gängorna i skålens botten tills den sitter 
stadigt.

Sätta fast skålen i köksmaskinen
1. Stäng av köksmaskinen (tryck på “O”).
2. Dra ut köksmaskinens stickkontakt.
3. Fäll upp köksmaskinens drivhuvud.
4. Placera skålen på skålhållaren.
5. Vrid skålen försiktigt medurs.

SÄTTA FAST GLASSKÅLEN
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Glasskålen är specialgjord för köksmaskiner med uppfällbart drivhuvud (modellerna 5K45, 
5KSM150PS och 5KSM156PS). Fullständiga bruksanvisningar för dessa köksmaskiner finns i 
handboken Instruktioner och recept som levereras med köksmaskinerna.

Ta bort skålen från köksmaskinen
1. Stäng av köksmaskinen (tryck på “O”).
2. Dra ut köksmaskinens stickkontakt.
3. Fäll upp köksmaskinens drivhuvud.
4. Vrid skålen moturs.
Ta bort den gängade plastringen från glasskålen
1. Vänd skålen upp och ner.
2. Vrid den gängade plastringen moturs tills 

den lossnar.
3. Om ringen sitter hårt sätter du den i 

skålhållaren och vrider moturs tills ringen 
lossnar.



FÖRE ANVÄNDNING

− Varje köksmaskin är fabriksinställd för att 
fungera optimalt. När glasskålen används 
kan du behöva justera avståndet mellan 
visp och skål. Kontrollera att den gängade 
plastringen är tillräckligt inskruvad så att 
inte vispen tar i skålen. När skålen är korrekt 
placerad ska varken dess handtag eller 
pip ligga an mot köksmaskinen. På sidan 
7 i köksmaskinens bruksanvisning (GUIDE 
FÖR BÄSTA RESULTAT) finns en fullständig 
beskrivning av hur avståndet mellan visp 
och skål ställs in.

− Ta bort den gängade ringen innan skålen 
används i mikrovågsugn.

− Ställ aldrig skålen på mycket varma ytor 
såsom spisplattor eller i ugnen. Det kan 
skada skålen.
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RENGÖRING OCH SKÖTSEL

− Både skålen och den gängare plastringen 
kan maskindiskas. Locket kan också 
maskindiskas om det placeras i övre facket.

− Du kan annars handdiska i varmvatten/
diskmedel och sedan skölja av noga före 
torkning.

− får maskindiskas endast i övre facket

− ej tättslutande lock

MARKERINGAR PÅ LOCKET
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