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VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der �ndes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. 
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste 
dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- 
symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke straks følger instruktionerne.

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan 
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

FARE

ADVARSEL

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid 
overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, 
herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner� Misbrug af apparatet kan resultere 
i personskade�

2. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af 
KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektriske stød 
eller personskade�

3. Brug ikke uden pulpopsamleren er på plads�
4. Sørg altid for, at slowjuicerens låg er forsvarligt lukket, før 

motoren tændes� Tag ikke låget af, når slowjuiceren er i drift�
5. Forsøg ikke at omgå lågets låsemekanisme�
6. Sørg for at slukke for slowjuiceren og koble den fra elstikket, 

når den ikke bruges, efter hver brug, før dele sættes på eller 
tages af, og før rengøring� Sørg for, at motoren er helt slukket, 
før den afmonteres� 

7. Åbn ikke, før knivsblade og den roterende si stopper�
8. Undgå at berøre med de bevægelige dele�

VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT
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9. Kniven er skarp� Vær forsigtig ved håndtering af skarpe 
knivsblade, tømning af skålen og under rengøring�

10. Put ikke fingrene eller objekter i slowjuiceren, når den 
er i drift� Hvis der sidder mad fast i åbningen, så brug 
nedskubberen eller et andet stykke frugt eller grøntsag til at 
skubbe det ned med� Forsøg aldrig at skubbe ingredienserne 
ned med fingrene. Brug altid nedskubberen. Når det ikke 
er muligt at bruge denne metode, slukkes motoren og 
slowjuiceren afmonteres for at fjerne den resterende mad�

11. Må ikke bruges udendørs�
12. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger 

med apparatet� Apparatet er ikke beregnet til at blive 
brugt af børn� Apparatet og ledning skal være udenfor 
børns rækkevidde� Børn må ikke rengøre eller udføre 
brugervedligeholdelse af apparatet uden opsyn�

13. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer, 
hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller 
personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre 
de er under opsyn eller er instrueret angående brug af 
apparatet på forsvarlig vis og forstår risiciene heri�

14. Tænd ikke for apparatet, hvis sien eller roterende dele 
er beskadigede� Indlever apparatet hos det nærmeste 
autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller 
justering af de elektriske eller mekaniske komponenter�

15. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er 
beskadiget, efter fejldrift af apparatet, hvis apparatet 
har været tabt eller på nogen måde er beskadiget� 
Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede 
servicecenter til eftersyn, reparation eller justering 
af de elektriske eller mekaniske komponenter�

16. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må 
slowjuiceren ikke nedsænkes i vand eller andre væsker�

17. Slowjuiceren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker, 
da det kan beskadige gearanordningen�

18. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet�
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Spænding: 220 - 240 Volt A�C�
Frekvens: 50 Hertz
Wattforbrug: 230 Watt

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til 
stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker 
kontaktes� Forsøg ikke at ændre stikket på 
nogen måde Brug ikke en adapter�

Brug ikke forlængerledning� Hvis ledningen 
er for kort, skal du kontakte en autoriseret 
elektriker for at få installeret en stikkontakt 
tættere på toasteren�

Brandfare

Brug ikke en forlængerledning.

Dette kan resultere i død eller brand.

ADVARSEL

Elektriske krav

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer 
Indpakningsmaterialet er 100 % 
genanvendeligt og er mærket med 
genbrugssymbolet � De forskellige 
indpakningsdele skal derfor bortskaffes på 
forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med 
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald� 

Bortskaffelse af produktet 
- Dette produkt er mærket efter EU-
direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE)� 
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes 
korrekt, er du med til at undgå de potentielle 
negative konsekvenser for miljøet og folke-
sundheden, der kan være resultatet af 
uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt� 

- Symbolet  på produktet eller på den 
medfølgende dokumentation angiver, at 
det ikke skal behandles som husholdnings-
affald, men skal afleveres på et passende 
indsamlingscenter, hvor elektrisk og 
elektronisk udstyr genanvendes� 
For yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette produkt 
bedes man kontakte de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller forretningen, 
hvor produktet er købt� 

19. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger 
og lignende anvendelse som f�eks� 
-   medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer 

og andre arbejdsmiljøer
-   gårdsalg
-   af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer
-   overnatningsmiljøer som bed & breakfast

GEM DENNE VEJLEDNING

DELE OG FUNKTIONER

Nederste pulpsi
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VEJLEDNING TIL SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT DELE OG FUNKTIONER

2-i-1 nedskubber

Dele og tilbehør

Snegl/
knivsbladssamling

Øverste pulpsi

Aftagelig rist til 
opsamlingsbakke og 

opsamlingsbakke

Nederste pulpsi

Sovsesi

Slowjuicers 
hoveddel

Tragt

Saftskål 

Låg til 
slowjuicer

Pulp-slidske

Påfyldningsrør

Viskerkurv

Pulpopssamler

Saftbeholder

Skumsi

Låg til 
juicebeholder

 Rengøringsbørste 
(til skærme)

Opbevaringspose 
til sier
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SAMLING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Samling af dele til slowjuicer med optimalt resultat

1 Skub pakningen på plads bag pulpslidsken�

Før første brug
Før du bruger din slowjuicer med optimalt resultat første gang, skal du aftørre juiceren 
med en fugtig klud� Vask alle andre dele i hånden eller i øverste kurv i opvaskemaskinen� 
Se “Vedligeholdelse og rengøring” for flere oplysninger� 

2 Placer skålen i juiceren�

3 Placer viskerkurven i skålen� 
 4 Placer den valgte si i holderen, 

så justerings mærkerne flugter 
med mærkerne på skålen�

Justerings-
mærker

SAMLING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT
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7 Placer tragten øverst på påfyldningsrøret� 
Indsæt nedskubberen i påfyldningsrøret� 8 Placer juicebeholderen under juicerskålen, 

og pulpopsamleren under pulpslidsken�

5 Placer snegl/knivbladssamlingen i sien� 
 
 
 

6 Placer låget på juiceren, mens L-hullerne 
på låget placeres, så de flugter med 
oplåst-ikonet på låget med den røde 
pil på juiceskålen� Drej låget med uret, 
indtil det låser på plads�
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BETJENING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

Fremstilling af saft

Før juicefremstilling: Store frø eller 
kerner skal fjernes før juicefremstilling 
for at undgå skade på snegl eller sier� 
Det gælder for frugt som nektariner, 
ferskner, mangoer, abrikoser, blommer, 
kirsebær osv�

3 Sørg for, at gummipakningen og sovsesien 
er monteret, før der laves sovs� Træk 
pulpslidsken ud� Det er den lukkede 
indstilling. Når pulpslidsken er lukket, 
føres saft og og fiber ud igennem 
saftslidsken som en sovs�

2 Ved saftfremstilling skal pulpslidsken 
altid være skubbet ind� Det er den åbne 
indstilling. Når pulpslidsken er åben, 
føres pulp fra saftfremstilling igennem 
pulpslidsken, og adskilles fra saften� 

Pulp

Saft

1 Slut til en stikkontakt med jordforbindelse�

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade, 
brand eller elektrisk stød.

BETJENING AF SLOWJUICER MED OPTIMALT RESULTAT

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER
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5 Placer frugt/grønt i tragten� Brug 
nedskubberen til at indføre frugt/grønt 
langsomt igennem slowjuiceren og 
ned i skålen� 

Fare. Roterende kniv

Brug altid nedskubberen.

Hold fingrene væk fra åbningerne.

Hold uden for børns rækkevidde.

Der er risiko for amputationer 
og snitsår.

ADVARSEL

4 Sæt strømknappen til position  �

6 Pulp kan ophobe sig på sien og 
sneglen, og forårsage blokering� 
Fjern ophobningen af pulp ved at flytte 
strøm knappen til  og derefter � 

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Hurtige tips

Før juicefremstilling:
• Vask og forbered frugt og grønt grundigt, 

så der ikke er jord, blade og stilke på dem� 
Små blade, som på f�eks� jordbær, behøver 
ikke at blive fjernet�

• Undgå skade på juiceren ved ikke at 
fremstille juice af frossen frugt eller 
grøntsager� Optimal ydelse sikres ved 
altid at bruge frisk frugt eller grøntsager�

• Store frø eller kerner skal fjernes før 
juice fremstilling for at undgå skade på 
snegl eller sier� Det gælder for frugt som 
nektariner, ferskner, mangoer, abrikoser, 
blommer, kirsebær osv� 

• Frugt med hård eller ikke-spiselig skræl 
skal skrælles før juicefremstilling� 
Eks�: mango, citrusfrugt, melon og ananas�

BEMÆRK: Anbefalet maksimal tid for juice-
fremstilling er 25 min� Lad juiceren afkøle 
i 10-15 min� før betjening genoptages�
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TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

• Nogle grøntsager som f.eks. agurk eller gul 
courgette behøver ikke at blive skrællet 
først, afhængigt af skrællen og opskrift� 
Skræl påvirker juicens farve og smag� 

Under juicefremstilling:
• Optimale resultater opnås ved at tilsætte 

en ingrediens ad gangen�
• Ved juicefremstilling af selleri  sammen 

med andre frugter/grøntsager anbefales 
det at tilsætte skiftevis selleri og andre 
frugter/grøntsager for at forhindre 
ophobning af pulp indeni juiceskålen�

• Ved juicefremstilling af bladgrønt som 
spinat og grønkål anbefales det at bruge 
både vandholdige og fiberholdige frugter 
og grøntsager, hvilket hjælper med at 
opnå mest muligt juice�

• Bananer bør ikke bruges til juicefremstilling�

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af slowjuicer med optimalt resultat

1 Sådan afmonteres juiceskålen: 
Fjern låget� Fjern sneglen� Løft sien 
og holderen til sien ud af skålen, 
og skil dem fra hinanden�  

2 Sådan afmonteres pulpslidsken før 
rengøring: Træk pakningen ud bag 
fra slidsken� Klem let på pakningens 
hængsel, mens slidsken skubbes ind 
mod midten af juiceskålen�

VIGTIGT: Undgå at beskadige juiceren ved ikke at nedsænke juiceren i vand eller 
andre væsker� Alle andre dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv�

Før rengøring skal det sikres, at juiceren er slukket og frakoblet elkontakten�

• Mindre ophobning af skum og frø/partikler 
i juicen fjernes ved at bruge skumsien til at 
si skum og bundfald fra, før juicen drikkes�

Efter juicefremstilling:
• Gem pulp til andre opskrifter, til 

kompostering i haven eller bortskaf 
med husholdningsaffald�

Nem rengøring:
• Vask delene umiddelbart efter juice-

fremstilling for at undgå indtørring�
• Skyl alle aftagelige dele i varmt vand 

umiddelbart efter brug for at fjerne pulp 
og juice� Det er ikke altid nødvendigt at 
bruge rengøringsbørsten til at fjerne pulp 
fra sien� Lad delene lufttørre�

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

4 Brug børsten med varmt sæbevand til at 
fjerne mad, som evt� sidder fast i sierne� 
 
 
 
 

3 Aftør juiceren med en klud opvredet 
i varmt vand� Undgå skuremidler og 
skuresvampe, da de kan ridse juiceren� 
Tør grundigt med en blød klud� Undgå at 
beskadige juiceren ved ikke at nedsænke 
juiceren i vand eller andre væsker, 
og vask ikke i opvaskemaskine�

BEMÆRK: Juice kan dryppe på opsamlingsbakkens rist efter juicefremstilling� Både risten og 
opsamlingsbakken kan tages ud og vaskes i øverste kurv i opvaskemaskinen�

5 Alle dele bortset fra slowjuicerens motordel kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv�
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FEJLFINDING

Slowjuiceren med optimalt resultat fungerer ikke

• Kontroller, om juiceren er tilsluttet 
en stikkontakt med jordforbindelse� 
Hvis den er, så kontroller sikring eller 
strømafbryder, som juiceren er forbundet 
til, og sørg for, at det er tilsluttet� 

• Kontroller, at slowjuiceren er samlet 
korrekt� Se afsnittet "Samling af dele 
til slowjuicer med optimalt resultat"�

• Kontroller, om sien er ren og pulpfri� 
For meget pulp i sien kan påvirke ydelse, 
og skal fjernes� Se afsnittet "Rengøring 
af slowjuicer med optimalt resultat"�

• Juiceren kan være blokeret� Sluk for 
juiceren og vend retningen om� Sluk 
for juiceren igen, tag ledningen ud af 
stikontakten, og tag låget af for at fjerne 
ophobet pulp� Se afsnittet "Rengøring 
af slowjuicer med optimalt resultat"�

 Hvis problemet ikke kan afhjælpes: 
Se “Garanti og service” for flere oplysninger. 
Send ikke juiceren retur til forhandleren� 
Her udføres ingen reparationer� Serie-
nummeret til brug ved reparationer er 
placeret i bunden af juiceren�

•  Kontroller, om gummipakningen i bunden 
af slowjuiceren er placeret korrekt�

Saften løber ikke ordentligt eller løber ud af pulpudkastningen

Ved saftfremstilling høres en knirkende eller pibende lyd, 
eller saftcentrifugen ryster.

• En knirkende lyd er normalt� Det er lyden 
af saften, som presses af sneglen�

• Det er normalt, at juiceren ryster lidt 
under brug� Det er tegn på, at motoren 
fungerer korrekt�

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade, 
brand eller elektrisk stød.

GARANTI OG SERVICE
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FEJLFINDING GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid slowjuicer med optimalt resultat

Garantiens varighed: KitchenAid 
betaler for:

KitchenAid 
betaler ikke for:

Europa, Mellemøsten 
og Afrika: 
Fem års fuld garanti 
fra købsdatoen.

Reservedele og 
arbejdsløn ved 
reparation af 
defekte materialer 
eller udførelse. 
Service skal udføres 
af et autoriseret 
KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer, hvis 
slowjuiceren anvendes 
til andre formål end 
almindelig madlavning 
i privat husholdning.

B.  Skader opstået på grund 
af uheld, ændringer 
på maskinen, forkert 
betjening, misbrug eller 
installationer/betjeninger, 
der ikke udføres i henhold 
til de gældende regler for 
elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

© 2014� Alle rettigheder forbeholdt� 
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Kundeservice

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et 
autoriseret KitchenAid servicecenter� 
Kontakt forhandleren, du har købt 
apparatet af, for at få navnet på det 
nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter�

I Danmark:
C�J� HVIDEVARESERVICE APS 
Thorndahlsvej 11 
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11 
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22
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