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ROTERENDE GROENTESCHAAF  
EN-RASP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

ROTOR VEGETABLE  
SLICER/SHREDDER
GUIDE TO ExPERT RESULTS

TRANCHOIR/RÂPE À 
CYLINDRES 
GUIDE DU CONNAISSEUR

GEMÜSESCHNEIDER
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

GRATTUGIA A CILINDRI
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI 
PROFESSIONALI

CORTADORA/REBANADORA  
DE VERDURAS
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
PROFESIONALES

ROTERANDE GRÖNSAKSSKÄRARE 
OCH RIVJÄRN
GUIDE FÖR ExPERTRESULTAT

GRØNNSAKSSNITTER/RIVJERN
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE 
RESULTATER

VIHANNESLEIKKURI 
JA-RAASTIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

RÅKOSTJERN MED 3 TROMLER
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

CORTADOR ROTATIVO  
DE LEGUMES
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

GRÆNMETISKVÖRN
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Modell MVSA 
Grønnsakssnitter/rivjern

Modell EMVSC 
Løse tromler

Konstruert utelukkende til bruk på 
kjøkkenmaskiner fra KitchenAid™. 
(med kjøkkenmaskin mener vi 
stativmikser)



N
o

rsk

Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsforskrifter for kjøkkenmaskintilbehør .................................................................1

Viktige sikkerhetsregler ....................................................................................................1

Feste av kjøkkenmaskintilbehør ........................................................................................2

  Før kjøkkenmaskintilbehør festes ...............................................................................2

Grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler ...........................................................................3

 Montere grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler ......................................................3

 Bruke grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler ...........................................................4

 Rengjøre grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler ......................................................4

Garanti for husholdnings-kjøkkenmaskintilbehør fra KitchenAid™ ....................................5

Service-senter ...................................................................................................................5

Kundeservice ....................................................................................................................5



1

N
o

rs
k

Sikkerhetsforskrifter for 
kjøkkenmaskintilbehør

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

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 er 
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 stappepinne. 
 11.  Knivene er skarpe. Vær forsiktig. 
 12.  Dette produktet er kun beregnet 

på husholdningsbruk. 

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. 

FARE

ADVARSEL
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Før kjøkkenmaskintilbehør festes 

1.  Sett hastighetsstyringen på “0” (AV).
2.  Trekk ut kontakten eller slå av 

strømmen.
3.  Avhengig av hvilken type nav du har, 

løft opp det hengslede dekslet eller 
løsne på låseknap (A) ved å dreie den 
mot urviseren og ta av dekslet. 

4.  Sett inn ekstrautstyrets drivaksel (B) i  
tilbehørnaven (C) og pass på at 
strømakselen passer inn i den firkantede  
tilbehørsfeste for ekstrautstyr. 

5.  Det er mulig at du må rotere tilbehøret 
frem og tilbake. Når tilbehøret er riktig 
montert, vil stiften på tilbehørhuset 
passe inn i hakket på kanten av navet. 

6.  Stram til låseknappen ved å dreie den 
med urviseren til tilbehøret er godt 
festet til mikseren.

ACB

Feste av kjøkkenmaskintilbehør

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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Grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler

Montere grønnsakssnitter/rivjern  
og løse tromler

VIKTIG: Grønnsakssnitteren/rivjernet 
leveres med en trommel på plass i 
“trommelhuset (J)”. Først velger du den 
trommelen du vil sette inn.
1. Pass på at hastighetskontrollen fortsatt 

står på “0” (av) og at kontakten er 
trukket ut. 

2.  Pass på at motorhodet er senket helt. 
3.  Ta av låseringen (L) ved å dreie den 

med urviseren og trekke den av.

4.  Ta trommelen ut av trommelhuset og 
sett inn den valgte trommelen.

MERK: Bruk et kjøkkenhåndkle når du 
skrur fast eller løsner trommelen, så 
får du bedre tak.

5. Sett låseringen (L) på grønnsakssnitteren/ 
rivjernet (J) og skru den mot urviseren 
for å sikre den.

6.  Trekk i trommelmonteringen for å være 
sikker på at den sitter fast.

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

FED

IHG

J
L

K

Ekstra utstyrspakke (EMVSC)
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Bruke grønnsakssnitter/rivjern og  
løse tromler

Velg den trommelen som er best egnet til 
de matvarene du skal rive, skjære i skiver 
eller i strimler. Her har du noen forslag:

Standard tromler for MVSA 
grønnsakssnitter/rivjern: 

Trommel for halvfin riving (D) – Til 
riving av røtter og grønnsaker som skal 
spises rå; mandler og nøtter til baking; all 
slags frukt; myk ost.

Trommel for grovriving (E) – Til riving 
av røtter og grønnsaker som skal brukes 
i supper; all slags frukt til paier; mandler, 
nøtter og sjokolade til pynt; ost og 
osteskorpe.

Trommel for snitting (F) – Til skjæring 
av poteter, løk, røtter og rå grønnsaker, all 
slags frukt.

En ekstra utstyrspakke (EMVSC) 
med tromler for grønnsakssnitteren/
rivjernet selges separat.

EMVSC løse tromler*: 

Trommel for finriving (G) – Til riving av 
harde oster, nøtter, sjokolade og tørt brød.

Trommel for rasping av poteter (H) – 
Til rasping av poteter til potetpannekaker.

Julienne-trommel (I) – Til skrelling av 
røtter og rå grønnsaker.

Rengjøre grønnsakssnitter/rivjern  
og løse tromler

Ikke alle deler tåler oppvaskmaskin! Vask 
trommelen i varmt vann med et mildt 
rengjøringsmiddel. Skyll grundig og tørk 
med et mykt håndkle.

*Disse tre rivjernene kan ikke kjøpes separat men  
selges kun i den valgfrie trommelpakken; EMVSC. 

Grønnsakssnitter/rivjern og løse tromler
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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 
grønnsakssnitteren/
rivjernet 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. 

Garanti for husholdnings-
kjøkkenmaskintilbehør fra KitchenAid™

Service-senter
All service bør utføres lokalt av et 
servicesenter som er autorisert av 
KitchenAid. Ta kontakt med forhandleren 
som tilbehøret ble kjøpt hos, for å 
få navnet på nærmeste autoriserte 
KitchenAid-servicesenter.

ServiceCompaniet AS 
Gladengveien 8 
0661 Oslo 
NORWAY 
Tlf: +47 2389 7266 
Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar

john@servicecompaniet.no

Kundeservice
HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO

Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.eu  
www.KitchenAid.no
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® Registrert varemerke av KitchenAid, USA.
™ Varemerket til KitchenAid, USA.

Formen på kjøkkenmaskinen er et varemerke til KitchenAid, USA.
© 2010. Alle rettigheter forbeholdt. 

Spesifikasjoner kan endre seg uten varsel. 

Stativmiksertilbehør til grønnsakssnitter/rivjern (MVSA) Produsert i Tyskland.
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