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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

Malli MVSA 
Vihannesleikkuri ja –raastin

Malli EMVSC 
Kolmen raastinterän sarja

Tämä lisälaite on suunniteltu 
käytettäväksi kaikkien pöytämallisten 
KitchenAid™-yleiskoneiden kanssa.
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Pöytämallisen yleiskoneen lisälaitteeseen 
liittyvä käyttöturvallisuus

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä on 
noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, 
joihin sisältyy seuraavaa: 
 1. Lue kaikki ohjeet. 
 2.  Jotta voisit suojautua sähköiskuja 

vastaan, älä upota laitetta koskaan 
veteen tai nesteeseen.

 3.  Aikuisen on valvottava tarkasti, jos  
laitetta käytetään lasten läheisyydessä. 

 4.  Irrota laite pistorasiasta, kun sitä 
ei käytetä, ennen kuin asennat tai 
irrottat osia ja ennen puhdistusta. 

 5.  Vältä koskemasta liikkuviin osiin. 
Älä laita sormiasi tyhjennysaukkoon. 

 6.  Älä käytä laitetta, jos virtajohto 
tai pistoke on vioittunut tai jos laite 
ei toimi oikein tai jos se on pudotettu 
tai vioittunut jollain tavalla. Toimita 

laite lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen tarkastusta, 
korjausta tai sähkö- tai mekaanisten 
osien säätöä varten. 

 7.  Muiden kuin KitchenAidin 
suosittelemien tai myymien 
lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa 
tulipalon, sähköiskun tai 
loukkaantumisen. 

 8.  Älä käytä konetta ulkona. 
 9.  Älä anna johdon riippua 

työpöydän reunan yli. 
 10.  Älä koskaan syötä ruoka-aineksia  

käsin. Käytä aina ruoan syöttöpaininta. 
 11.  Laitteen terät ovat teräviä. 

Käsittele niitä varoen. 
 12.  Tämä tuote on tarkoitettu vain 

kotitalouskäyttöön. 

Oma ja toisten turvallisuus on hyvin tärkeää. 
Olemme laatineet monia tärkeitä turvaohjeita tähän käsikirjaan ja panneet 
merkintöjä laitteen päälle. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä. 

Tämä on turvallisuuteen liittyvä symboli. 

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat 
aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen. 

Kaikki turvaohjeet on pantu turvallisuussymbolin ja sanan ”VAARA” 
tai ”VAROITUS” jälkeen. Nämä sanat tarkoittavat: 

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen, ellei ohjeita 
noudateta välittömästi. 

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen, ellei ohjeita 
noudateta. 

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka 
loukkaantumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei  
ohjeita noudateta. 

VAARA

VAROITUS
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Ennen pöytämallisen yleiskoneen 
lisälaitteen kytkemistä 

1.  Työnnä nopeudensäädin asentoon ”0” 
(pois päältä).

2.  Irrota yleiskone pistorasiasta tai katkaise 
koneen virta.

3.  Riippuen koneen rakenteellisesta 
ratkaisusta, joko käännä lisälaitekytken-
täpisteen saranoitu kansi ylöspäin tai 
löysää lukitusnuppi (A) kiertämällä 
sitä vastapäivään ja poista sen jälkeen 
lisälaitekytkentäpisteen kansi. 

4.  Työnnä lisälaitteen voimansiirtoakseli (B)  
lisälaitekytkentäpisteeseen (C) ja varmista,  
että lisälaitteen voimansiirtoakseli sopii 
neliömäiseen koloon. 

5.  Tässä vaiheessa voi olla tarpeen pyörittää  
lisälaitetta edestakaisin. Kun lisälaite on  
asianmukaisesti paikallaan, lisälaitekote-
loinnin tappi menee kytkentäpisteen 
reunassa olevaan koloon. 

6.  Kiristä lukitusnuppi kiertämällä sitä 
myötäpäivään kunnes lisälaite on 
kunnolla kiinni yleiskoneessa.

ACB

Pöytämallisen yleiskoneen lisälaitteen 
kytkeminen

Pyörivän terän 
aiheuttama vaara 

Käyttäkää aina syöttöpaininta. 

Pitäkää sormet poissa 
aukkopaikoista. 

Pitäkää lasten ulottumattomissa.  

Näiden varoitusten 
laiminlyöminen voi johtaa 
sormien leikkaantumisiin tai 
haavoihin. 

VAROITUS
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Vihannesleikkuri ja –raastin & kolmen 
raastinterän sarja

Vihannesleikkuri ja –raastin & kolmen 
raastinterän sarjan kokoaminen

TÄRKEÄÄ: Vihannesleikkuri ja -raastin 
toimitetaan ”lieriöpesässä” (J) olevan
terälieriön kanssa. Kun haluat käyttää 
jotain toista terää, vaihda se:
1. Varmista, että nopeudensäädin on 

edelleen asennossa ”0” (pois päältä) 
ja että laitteen pistoke on irrotettu 
pistorasiasta. 

2.  Varmista, että moottoripää on ala-
asennossa. 

3. Poista lukitusrengas (L) kiertämällä sitä 
myötäpäivään ja vetämällä se sitten irti 
laitteesta.

4.  Poista terälieriö lieriöpesästä ja vaihda 
toinen tilalle.

HUOM! Käytä esim. talouspyyhettä 
tarttuessasi lieriöön, jotta otteesi pitäisi.

5. Aseta lukitusrengas (L) leikkuri-
raastimen (J) rungolle ja kierrä sitä 
vastapäivään kiinnittääksesi sen.

6.  Vedä lieriöyhdistelmää varmistaaksesi, 
että se lukittuu paikalleen.

Lisävarustepaketti (EMVSC)

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
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Vihannesleikkuri ja –raastin & kolmen 
raastinterän sarjan käyttö

Valitsemasi lieriön tulisi soveltua 
käsiteltävän ruoan leikkaamiseen 
tai raastamiseen. Tässä muutama 
käyttöehdotus:

MVSA Vihannesleikkuri ja -raastin ja 
vakiovarusteena olevat terälieriöt: 

Keskikarkea raastinterä (D) – 
Raastettaessa raakana syötäviksi 
tarkoitettuja raakoja juureksia ja vihreitä 
vihanneksia; manteleita ja pähkinöitä 
leivonnaisiin; kaikenlaisia hedelmiä; 
pehmeitä juustoja.

Karkea raastinterä (E) – Raastettaessa 
raakana syötäviksi tarkoitettuja raakoja 
juureksia ja vihreitä vihanneksia keittoihin; 
kaikenlaisia hedelmiä piirakoihin; 
manteleita ja pähkinöitä ja levysuklaata 
kuorrutuksiin; juustoa ja juuston kuoria.

Leikkuriterä (F) – Leikattaessa perunoita; 
sipuleita; raakoja juureksia ja vihreitä 
vihanneksia; kaikenlaisia hedelmiä.

Vihannesleikkuri ja -raastimeen 
lisävarustelieriöpaketti (EMVSC) on 
myös ostettavissa erikseen.

EMVSC - lisävarustelieriöt*: 

Hieno raastinterä (G) – Raastettaessa 
kovia juustoja, pähkinöitä, suklaata ja 
kuivaa leipää.

Perunanraastinterä (H) – Raastettaessa 
perunoita perunapannukakkuihin.

Suikalointiterä (I) – Suikaloitaessa 
raakoja juureksia ja vihreitä vihanneksia.

Vihannesleikkuri ja –raastin & kolmen 
raastinterän sarjan puhdistaminen

Kaikki osat eivät kestä konepesua! 
Pese lieriöt lämpimässä vedessä mietoa 
pesuainetta käyttäen. Huuhtele huolellisesti 
ja kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. 

*Näitä kolmea terälieriötä ei voi ostaa yksittäin, 
vaan ainoastaan lisävarusteena ostettavana.

Vihannesleikkuri ja –raastin & kolmen 
raastinterän sarja
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Takuun pituus: 

Kahden vuoden täystakuu 
ostohetkestä lähtien. 

KitchenAid maksaa: 

Vaihto-osat ja 
korjaustyökustannukset 
materiaali- tai työvikojen 
korjaamiseksi. Huollon saa 
suorittaa vain valtuutettu 
KitchenAid-huoltoliike.

KitchenAid ei maksa: 

A.  Laitteen korjausta, 
joka on aiheutunut 
vihannesleikkuri ja –
raastimen käyttämisestä 
muuhun kuin kuin 
normaaliin kotitalouden 
ruoanlaittoon. 

B.  Vikoja, jotka johtuvat 
ulkopuolisesta 
syystä, muutoksista, 
väärästä käytöstä tai 
asennuksesta / käytöstä, 
joka ei ole paikallisten 
sähkömääräysten 
mukaista.

KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI 
VÄLILLISISTÄ VIOISTA. 

Pöytämallisten KitchenAid™ -yleiskoneiden 
osien takuu (vain kotikäyttöön)

Huoltoliikkeet
Suomessa: 
Kodinkonehuolto Tauno Korhonen 
Kumpulantie 1 
00520 Helsinki

tel.: +358 9 495903

email: kodinkonehuolto@kkhtaunokorhonen.fi 

Kaikki huoltotyöt tulee teettää lähimmässä 
valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.
Ota yhteys laitteen myyjään, jolta saat 
lähimmän valtuutetun KitchenAid-
huoltoliikkeen yhteystiedot.

www.KitchenAid.eu
www.KitchenAid.fi
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® KitchenAid, U.S.A.:n rekisteröimä tuotemerkki
™ KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki 

Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki
© 2010. Kaikki oikeudet pidätetään

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vihannesleikkuri ja -raastinsekoittimen lisälaite (MVSA) - Valmistettu Saksassa.
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