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SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN

Din og andres sikkerhet er svært viktig.
Vi har satt inn en rekke sikkerhetsanvisninger i denne bruksanvisningen 
og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.

Dette er varselsymbolet.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan 
ta livet av eller skade deg eller andre.
Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet 
"FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke umiddelbart følger anvisningene.

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis 
du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du 
reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

FARE

ADVARSEL

VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges 
ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner� Feil bruk av apparatet 
kan føre til personskader�

2. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid 
kan føre til brann, elektrisk støt eller skade�

3. Saftpressen må ikke brukes uten fruktkjøttbeholderen�
4. Pass alltid på at lokket til saftpressen er helt lukket før 

apparatet slås på� Ikke fjern lokket mens saftpressen er i gang�
5. Forsøk ikke å hindre sperreanordningen for lokket�
6. Slå av saftpressen og trekk ut støpselet når apparatet ikke 

er i bruk, etter bruk, før deler settes på eller tas av, og før 
apparatet rengjøres� Pass på at motoren har stoppet helt 
før demontering� 

7. Ikke åpne apparatet før den roterende silen har stanset
8. Unngå kontakt med bevegelige deler�

SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN
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SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN

9. Kniven er skarp� Vær forsiktig når du håndterer skarpe 
kniver, tømmer bollen og under rengjøring�

10. Ikke putt fingrene dine eller andre gjenstander i åpningen til 
saftpressen mens den er i gang� Hvis mat skulle sette seg fast 
i åpningen kan du bruke stamperen eller et stykke frukt eller 
grønt til å skyve den ned� Dytt aldri med hendene� Bruk alltid 
stamperen� Hvis dette ikke er mulig, skru motoren av og 
demonter saftpressen for å ta ut det som sitter fast�

11. Må ikke brukes utendørs�
12. Pass på at barn ikke leker med apparatet� Apparatet skal 

ikke brukes av barn� Apparatet og ledningen skal være 
utenfor barns rekkevidde� Barn skal ikke rengjøre eller 
utføre brukervedlikehold på apparatet uten tilsyn�

13. Dette apparatet er ikke laget for å brukes av personer med 
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten 
nødvendig erfaring og kunnskap, med mindre de er under 
tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet på en 
sikker måte og forstår farene som er involvert�

14. Ikke bruk apparatet hvis silen eller roterende deler er 
ødelagt� Kontakt da nærmeste autoriserte servicesenter 
for reparasjon eller for elektrisk eller mekanisk justering�

15. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet 
er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på 
gulvet eller skades på annen måte� Kontakt da nærmeste 
autoriserte servicesenter for reparasjon eller for elektrisk 
eller mekanisk justering�

16. For å unngå elektrisk støt må ikke saftpressen legges 
i vann eller annen væske�

17. For å unngå skade på drivdelen må ikke saftpressen 
legges i vann eller annen væske�

18. La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken�

W10670861B_Translation_NO.indd   133 7/30/14   1:29 PM



134

SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN

Spenning: 220-240 volt A�C�
Frekvens: 50 hertz
Wattforbruk: 230 watt

MERK: Hvis støpselet ikke passer i stik-
kontakten, må du ta kontakt med en faglært 
elektriker� Støpselet må ikke på noen måte 
forandres� Ikke bruk dobbeltkontakt�

Ikke bruk skjøteledning� Hvis strømledningen 
er for kort, bør du kontakte en godkjent 
elektriker eller servicetekniker for å installere 
en stikkontakt i nærheten av apparatet�

Brannfare

Ikke bruk skjøteledning.

Dette kan føre til dødsfall eller brann.

ADVARSEL

Krav til strømforsyning

Kassering av elektrisk utstyr

Kassering av innpakningsmaterialet 
Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbar 
og er merket med resirkulerings-
symbolet � De forskjellige delene 
av innpakningen må derfor kasseres på 
en ansvarlig måte og i henhold til lokale 
forskrifter for avfallsdeponering� 

Kassering av produktet 
- Dette apparatet er merket i samsvar med 
EUdirektiv 2002/96/EC om kassering av 
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical 
and Electronic Equipment - WEEE)� 
- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet 
på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige 
negative konsekvenser for miljø og helse som 
ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig 
avfallshåndtering av dette produktet� 

- Symbolet  på produktet eller på den 
vedlagte dokumentasjonen indikerer at det 
ikke skal behandles som husholdningsavfall, 
men tas med til en egnet innsamlings-
stasjon for resirkulering av elektrisk og 
elektronisk utstyr� 
For nærmere informasjon om håndtering, 
kassering og resirkulering av dette produktet, 
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet 
eller forretningen der du anskaffet det� 

19. Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende, f�eks�: 
-   bemannede kjøkkenområder i butikker, kontorer 

og andre arbeidsmiljøer
-   gårdshus
-   av gjester på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer
-   steder som tilbyr overnatting med frokost

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

DELER OG FUNKSJONER

Sil for lite fruktkjøtt
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SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN DELER OG FUNKSJONER

2-i-1-stamper

Deler og tilleggsutstyr

Montere 
spiralstykket/

kniven

Sil for mye fruktkjøtt

Avtakbart 
spillbrettrist og 

spillbeholder

Sil for lite fruktkjøtt

Sil til saus

Saftpressens 
hoveddel

Matebeholder

Saftbolle 

Lokk til 
saftpresse

Renne for 
fruktkjøtt

Materenne

Siltørkekurv

Fruktkjøtt-
beholder Saftbeholder

Skumsil

Lokk til 
saftbeholder

 Rengjøringsbørste 
(til silene)

Oppbevaringsbag 
til siler
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MONTERE SAFTPRESSEN

Montere saftpressedelene

1 Skyv pakningen på plass bak rennen 
for fruktkjøtt�

Før førstegangsbruk
Tørk av hoveddelen til saftpressen med en fuktig klut før du bruker saftpressen for første 
gang� Alle andre deler skal vaskes for hånd eller øverst i oppvaskmaskinen� Se avsnittet 
“Vedlikehold og rengjøring”� 

2 Plasser bollen i saftpressens hoveddel�

3 Plasser siltørkekurven i skålen� 
 4 Sett den silen du skal bruke, ned i sil-

tørke kurven slik at justerings merkene 
står direkte overfor merkene på bollen�

Justerings-
merker

MONTERE SAFTPRESSEN
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MONTERE SAFTPRESSEN MONTERE SAFTPRESSEN

7 Plasser matebeholderen på toppen 
av materennen� Sett stamperen 
i materennen�

8 Plasser saftbeholderen under saftbollen, 
og fruktkjøttbeholderen under rennen 
for fruktkjøtt�

5 Sett spiralstykket/kniven inn i silen� 
 
 

6 Fest lokket på saftpressen ved å rette 
inn ulåst-ikonet på lokket med den 
røde pilen på saftbollen� Vri lokket 
med klokken til det låses på plass�
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BRUKE SAFTPRESSEN

Lage saft

Før du lager saft: Store frø og steiner må 
fjernes før du skal presse frukt/grønnsaker 
for å unngå skade på spiralstykket og 
silene� Dette inkluderer frukter som: 
nektarin, fersken, mango, aprikos, plomme, 
kirsebær osv�

3 Pass på at gummipakningen er på plass og 
saussilen er satt inn hvis du skal lage saus� 
Trekk rennen for fruktkjøtt ut: dette er 
den lukkede posisjonen� Når rennen for 
fruktkjøtt er lukket, vil saften og fibrene 
komme ut av saftrennen som en saus�

2 For å lage saft må alltid rennen for frukt-
kjøtt være skjøvet inn� Dette er den åpne 
posisjonen� Når rennen for frukt kjøtt er 
åpen, vil fruktkjøtt som produseres mens 
det lages saft renne gjennom rennen, 
og bli separert fra saften�

Fruktkjøtt

Saft

1 Plugg inn i en jordet kontakt�
Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre 
til død, brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL

BRUKE SAFTPRESSEN

TIPS FOR GODE RESULTATER
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BRUKE SAFTPRESSEN BRUKE SAFTPRESSEN

5 Legg det som det skal lages saft av 
i matebeholderen� Bruk stamperen til 
å skyve det som det skal lages saft av 
ned i saftskålen� 

Fare, roterende kniv

Bruk alltid stamperen.

Hold 
ngrene borte fra åpningene.

Oppbevar den utilgjengelig for barn.

Hvis du ikke overholder disse 
reglene, kan det føre til amputasjon 
eller kuttskader.

ADVARSEL

4 Skyv knappen til  �

6 Det kan samle seg store mengder frukt-
kjøtt på silen og spiralstykket og føre 
til tilstopping� Fjern tilstoppingen ved 
å skyve knappen til  og deretter � 

TIPS FOR GODE RESULTATER

Hurtig-tips

Før du lager saft:
• Vask frukten og grønnsakene godt, og sørg 

for at de er fri for jord, blader og stilker� 
Små blader, for eksempel på jordbær, 
trenger ikke fjernes�

• Unngå å bruke frosne bær og grønnsaker, 
da de kan føre til skade på saftpressen� 
Bruk friske bær og grønnsaker for 
best resultat�

• Store frø og steiner må fjernes før du 
skal presse frukt/grønnsaker for å unngå 
skade på spiralstykket og silene� Dette 
inkluderer frukter som: nektarin, fersken, 
mango, aprikos, plomme, kirsebær osv� 

• Frukter med hardt eller uspiselig skall, 
må alltid skrelles først� Dette gjelder for 
eksempel mango, sitrusfrukter, meloner 
og ananas�

MERK: Saftpressen bør ikke brukes 
kontinuerlig i mer enn 25 minutter� 
La saftpressen kjøles ned i 10–15 minutter 
før du fortsetter�
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TIPS FOR GODE RESULTATER

• Enkelte grønnsaker, som agurk og gul 
squash, trenger ikke skrelles først så lenge 
skinnet/skallet er mykt og oppskriften ikke 
krever det� Ved å la skallet sitte på endrer 
du fargen og smaken på den ferdige saften� 

Når du lager saft:
• Du får best resultat ved å ha i én ingrediens 

om gangen�
• Hvis du skal lage saft av selleri sammen 

med andre frukter/grønnsaker, anbefales 
det å bytte på å ha i sellerien og de andre 
ingrediensene, slik at du unngår at det 
samler seg unødvendig mye fruktkjøtt 
i saftbollen�

• Hvis du skal lage saft av bladgrønnsaker 
som spinat og grønnkål, anbefales 
det å kombinere disse med frukt 
og grønnsaker med høyt vann- 
eller fiberinnhold, for å hjelpe på 
saftutvinningen og øke saftmengden�

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Rengjøre saftpressen

1 Slik demonterer du saftbollen: 
Fjern lokket� Ta ut spiralstykket� 
Løft den sammenmonterte silen og 
siltørkekurven ut av bollen, og ta 
dem fra hverandre�  

2 Slik demonterer du rennen for 
frukt kjøtt før rengjøring: Trekk 
ut pakningen på baksiden av rennen� 
Klem pakningshengslen forsiktig 
sammen samtidig som du skyver 
rennen mot midten av saftbollen�

VIKTIG: For å unngå skader på saftpressen er det viktig at du ikke vasker eller dypper 
hoveddelen i vann eller annen væske� Alle andre deler kan vaskes øverst i oppvaskmaskinen�

Slå av saftpressen og trekk ut kontakten før du rengjør apparatet�

• Bananer egner seg ikke til saftpressing�
• Bruk skumsilen til å sile bort skum og 

frø/biter slik at de ikke havner i saften�

Når du har laget saft:

• Fruktkjøttet kan benyttes i andre oppskrifter, 
som kompost i hagen eller det kan kastes�

For enkel rengjøring:

• Rengjør delene etter hvert som du lager 
saft, slik at du unngår at saft og fruktkjøtt 
størkner fast�

• Skyll alle avtakbare deler i varmt vann 
umiddelbart etter bruk, for å fjerne frukt-
kjøtt og saftrester� Det kan hende du må 
bruke rengjøringsbørsten for å fjerne 
fruktkjøtt fra silen� La delene lufttørke�

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
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TIPS FOR GODE RESULTATER

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

4 Bruk børsten sammen med varmt 
såpevann for å vaske bort eventuell 
mat eller rester i silene� 
 
 
 
 
 

3 Tørk av hoveddelen til saftpressen 
med en varm, fuktig klut� Unngå 
skurende rengjørings midler og grove 
skuresvamper da de kan ripe opp utsiden 
av hoveddelen� Tørk grundig med en myk 
klut� For å unngå skader på saft pressen 
er det viktig at du ikke vasker eller 
dypper hoveddelen i vann eller annen 
væske eller vasker den i oppvaskmaskin�

MERK: Det kan hende at det drypper saft ned på spillbrettristen når du er ferdig� 
Både risten og spillbeholderen kan tas ut og vaskes på øverste hylle i oppvaskmaskinen�

5 Alle delene med unntak av hoveddelen kan vaskes øverst i oppvaskmaskinen�
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FEILSØKING

Saftpressen virker ikke

• Sjekk om saftpressen er koblet til et jordet 
strømuttak� Hvis den er det, kontroller at 
sikringen eller bryteren på den elektriske 
kretsen saftpressen er koblet til, og sjekk 
at kretsen er lukket� 

• Kontroller at saftpressen er satt sammen 
riktig� Se "Montere saftpressen"�

• Kontroller at silen er ren og fri for frukt-
kjøtt� For store mengder fruktkjøtt i silen 
kan påvirke saftpressens ytelse og må 
fjernes� Se "Rengjøre saftpressen�"

• Saftpressen kan bli tilstoppet� Slå av 
saftpressen og kjør den i motsatt retning� 
Slå av saftpressen igjen, trekk ut kontakten, 
og åpne lokket for å fjerne frukt kjøttet som 
har samlet seg� Se "Rengjøre saftpressen�"

 Hvis problemet ikke rettes: Se avsnittet 
“Garanti og service”� Send ikke saftpressen 
tilbake til forhandleren� Forhandlere utfører 
ikke service. Du finner serienummeret 
for service på bunnen av hoveddelen 
av saftpressen�

•  Sjekk for å se om gummipakningen på 
bunnen av saftpressen er plassert korrekt�

Det kommer lite saft, eller saften renner ut av rennen for fruktkjøtt

Maskinen lager en knirkete eller klikkende lyd eller rister når 
den lager saft

• En knirkelyd er normalt� Det er lyden 
av saft som presses av spiralstykket�

• Noe risting er normalt� Det er et tegn 
på at motoren fungerer som den skal�

Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre 
til død, brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL

GARANTI OG SERVICE
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FEILSØKING GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid saftpresse

Garantiens lengde: KitchenAid betaler for: KitchenAid betaler 
ikke for:

Europa, Midtøsten 
og Afrika: 
Fem års 
full garanti 
fra kjøpsdato.

Reservedeler og reparasjons-
arbeids kostnader for 
å korrigere defekter 
i materialer eller utførelse. 
Servicen må utføres av et 
service verksted som er 
autorisert av KitchenAid.

A.  Reparasjoner hvis 
saft pressen har vært 
brukt til andre formål 
enn tilberedning av 
vanlige matvarer.

B.  Skade som er resultat 
av uhell, endringer, feil 
bruk, mislighet eller 
installasjon/drift som ikke 
er i overensstemmelse 
med lokale elektrisitets-
forskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet vårt på:
www.KitchenAid.eu

© 2014� Alle rettigheter forbeholdt� 
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Servicesentre

Kundeservice

All service bør utføres lokalt av et servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid� Kontakt 
forhandleren som du kjøpte maskinen fra for 
å få navnet på ditt nærmeste servicesenter 
som er autorisert av KitchenAid�

ServiceCompaniet AS:
Gladengveien 8 
0661 Oslo 
NORWAY
Tlf: +47 2389 7266 
Fax: +47 2268 5400
Contact person: John K� Skaar 
john@servicecompaniet�no

Norsk Importør:
HOWARD AS: 
Hansteensgate 12 
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30
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