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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 
Roterande grönsaksskärare  
och rivjärn

Modell EMVSC 
Extra trummor

Särskilt gjord för användning med 
KitchenAid® köksmaskiner.
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Din och andras säkerhet är en mycket viktig fråga.
I denna handbok och på maskinen finns det många viktiga 
säkerhetsmeddelanden. Läs alltid igenom och efterfölj samtliga. 

Detta är en varningssymbol för säkerhetsalarm. 

Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella faror som kan 
skada eller t.o.m. döda dig eller andra. 

Alla säkerhetsmeddelanden följer efter symbolen för 
säkerhetsalarm med antingen ordet “FARA” eller “VARNING”. Dessa ord betyder: 

Det kan leda till dödsfall eller 
allvarlig skada om du inte 
omedelbart följer instruktionerna. 

Det kan leda till dödsfall eller 
allvarlig skada om du inte följer 
instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden visar den eventuella faran, hur du minskar risken för 
skada och vad som kan hända om instruktionerna inte efterföljs.

Säkerhetsföreskrifter för 
köksmaskintillbehör

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater ska 
alltid grundläggande säkerhetssågärder 
vidtas, bland dem följande: 
 1.  Läs igenom alla instruktioner. 
 2.  Placera inte mixern i vatten eller 

annan vätska så skyddar du dig mot 
risken för elektrisk stöt.

 3.  Apparaten är inte avsedd att 
användas av små barn eller svaga 
personer som inte har översikt.

 4.  Koppla från mixern från 
vägguttaget när den inte används, 
innan tillbehören installeras eller 
avlägsnas och innan rengöring. 

 5.  Undvik att komma i kontakt med 
rörliga delar. Håll fingrarna borta från 
öppningen. 

 6.  Använd inte mixern när sladden 
eller stickkontakten är skadad, när 

den inte fungerar eller när den 
tappats eller skadats på annat sätt. 
Returnera mixern till ditt närmaste 
auktoriserade KitchenAid-servicecenter 
för kontroll, reparation eller elektriska/
mekaniska justeringar. 

 7.  Användning av tillbehör som 
inte rekommenderas eller säljs av 
KitchenAid kan ge upphov till brand, 
elektriska stötar eller personskador. 

 8.  Använd inte mixern utomhus. 
 9.  Låt inte sladden hänga över 

kanten på bordet eller arbetsbänkar.
 10.  Mata aldrig in något för hand. 

Använd alltid mataren. 
 11.  Knivbladen är vassa. Var försiktig. 
 12.  Denna produkten är avsedd 

endast för hushållsbruk. 

FARA

VARNING
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Före montering av tillbehöret

1.  Sätt köksmaskinens hastighetsreglag till 
läge “0” (Avstängd).

2.  Stäng av köksmaskinen eller dra ut 
stickkontakten.

3.  Beroende på vilken maskintyp du har 
fäller du antingen upp det ledade 
locket eller skruvar upp låsskruven (A) 
genom att vrida den moturs och sedan 
ta bort locket.

4.  Sätt in tillbehörets drivaxel (B) i tillbehörs- 
kopplingens hylsa (C) och se till att den 
passar in i tillbehörskopplingens hylsa 
fyrkantsockel.

5.  Du kan behöva vrida tillbehöret fram 
och tillbaka. När tillbehöret är på plats 
kommer stiftet på tillbehörets axel att 
passa in i uttagets skåra.

6.  Dra åt tillbehörsskruven genom att 
skruva den medurs tills tillbehöret sitter 
helt fast i köksmaskinen.

ACB

Montera köksmaskintillbehör

VARNING

                                                        Se upp för de 
                                                     roterande knivbladen

Använd alltid inmatningsklossen. 

Håll fingrarna borta från alla 
öppningar. 

Håll barnen borta från apparaten. 

Oaktsamhet kan leda till 
amputationer eller skärsår.



3

Sv
en

sk

FED

IHG

J
L

K

Roterande grönsaksskärare och rivjärn & 
extra trummor

Montera den roterande 
grönsaksskärare och rivjärn & extra 
trummor

VIKTIGT! Den roterande grönsaksskärare 
och rivjärn levereras med en trumma i 
”Trummorhuset” (J). För att byta trumma 
tar du fram önskad trumma:
1. Kontrollera att hastigheten är satt till 

”0” (av) och att stickkontakten inte 
sitter i. 

2. Försäkra dig om att mixerhuvudet är 
ordentligt nerfällt. 

3. Ta bort låsringen (L) genom att vrida 
den medurs och dra av den.

4. Ta ut trumman ur trummorhuset och 
sätt in den önskade trumman istället.

OBSERVERA: När du drar fast eller lossar 
trumma kan du använda en kökshandduk 
för att inte halka.

5. Sätt fast låsringen (L) på den roterande 
grönsaksskärare och rivjärn (J) och vrid 
den moturs tills den sitter fast.

6. Dra trumman något för att vara säker 
på att 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

Extra trummor paket (EMVSC)
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Använda den roterande 
grönsaksskärare och rivjärn & extra 
trummor 

Den önskade trumman bör passa för det 
livsmedel som ska strimlas, hackas eller 
rivas. Här är några tips:

Standardtrummor för MVSA 
roterande grönsaksskärare och rivjärn: 
 
Medelgrov rivtrumma (D)– 
För att strimla och hacka råa grönsaker 
och rotfrukter; mandel och nötter 
för bakning, alla sorters frukter & 
mjukostar.

Grov rivtrumma (E) – För att strimla 
och hacka råa grönsaker och rotfrukter 
till soppor; alla sorters frukter för pajer; 
mandel-, nöt- och chokladgarnering; ost 
och ostkanter.

Skärtrumma (F) – För att strimla potatis, 
lök, råa grönsaker och rotfrukter och alla 
sorters frukter.

Ett valbart tillbehörspaket (EMVSC) 
med trummor till den roterande 
grönsaksskärare och rivjärn kan köpas 
separat.

EMVSC-trummor*: 
 
Fin rivtrumma (G) – För att hacka 
hårdostar, nötter, choklad och torrt bröd.

Rivtrumma för potatis (H) – För att riva 
potatis till raggmunkar.

Trumma för strimling (Julienne) (I) – 
Strimlar råa rotfrukter och grönsaker.

Rengöra den roterande 
grönsaksskärare och rivjärn & extra 
trummor

Vissa delar kan inte diskas i diskmaskin! 
Trummor kan rengöras med varmt vatten 
och ett milt diskmedel. Skölj noga och 
torka med en mjuk trasa.

*Dessa 3 tillvalstrummor kan inte köpas separat 
men är tillgängliga i tillvalspaketet EMVSC.

Roterande grönsaksskärare och rivjärn  
& extra trummor
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KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR. 

Tillbehörsgaranti för KitchenAid® köksmaskin

Garantitid: 
 

Två års fullständig 
garanti räknat från 
inköpsdatumet.

KitchenAid  
betalar för: 

Utbytesdelar och 
arbetskostnad för 
reparationer som 
korrigerar fel på material 
och tillverkningskvalitet. 
Servicen måste utföras av 
ett auktoriserat KitchenAid 
Servicecentra.

KitchenAid betalar  
inte för: 

A.  Reparationer till fjöld 
av att den roterande 
grönsaksskärare och 
rivjärn använts på 
annat sätt än normal 
matberedning i 
hushållet.

B.  Skada som uppstår vid 
olycka, förändringar, 
felaktig användning, 
missbruk eller 
installation/drift som 
inte överensstämmer 
med lokala elektriska 
föreskrifter.

Servicecentra
All service bör skötas lokalt av ett av 
KitchenAid auktoriserat Service Center. 
Kontakta din återfölsäljare för att få namn 
och adress till närmaste av KitchenAid 
auktoriserade Service Center.

El & Digital  
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM  
08-845180

Relectric Servcice  
Kammakargatan 27  
111 60 STOCKHOLM  
08-230480

Caricon Electric  
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG  
031-155060

Rakspecialisten  
Möllevångsgatan 34  
214 20 MALMÖ  
040-120770

Kundservice
 SEBASTIAN AB 

Österlånggatan 41 
Box 2085 

S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.com 
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® Registrerat varumärke för KitchenAid, USA.

™ Varumärke för KitchenAid, USA.

Den stående mixern form är ett varumärke KitchenAid, USA 
© 2007. Alla rättigheter förbehållna. 

Specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande. 

Roterande grönsaksskärare och rivjärn & extra trummor som tillbehör till köksmaskin (MVSA) 
Tillverkad i Tyskland.


