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sIkkerhet ved bruk av juIcesentrIfugen

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. Pass alltid på at lokket til juicesentrifugen er helt lukket før 
apparatet slås på� Ikke fjern lokket mens juicesentrifugen 
er i gang�

3. Unngå kontakt med deler i bevegelse�
4. Ikke før inn fingrene eller andre gjenstander i materøret 

mens det er i drift� Hvis mat skulle sette seg fast i åpningen 
kan du bruke stamperen eller et stykke frukt eller grønt til 
å skyve den ned� Skyv aldri for hånd� Bruk alltid stamperen 
som medfølger� Hvis dette ikke er mulig, skru motoren av 
og demonter juicesentrifugen for å ta ut det som sitter fast�

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

6. Sørg for å slå AV juicesentrifugen og trekk ut kontakten 
når den ikke er i bruk, før du setter på eller tar av deler 
og før rengjøring� Pass på at motoren har stoppet helt 
før demontering� 

7. Må ikke brukes utendørs�

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
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sIkkerhet ved bruk av juIcesentrIfugen

8. 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�

9. 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�

10. 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�

11. Ikke bruk apparatet hvis skiven eller roterende deler er 
ødelagte� Kontakt da nærmeste autoriserte servicesenter 
for reparasjon eller for elektrisk eller mekanisk justering�

12. For å beskytte mot faren for elektrisk støt, må du ikke 
legge juicesentrifugen i vann eller andre væsker�

13. Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende 
som 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
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sIkkerhet ved bruk av juIcesentrIfugen

Spenning: 220-240 volt A�C�
Frekvens: 50-60 hertz

Merk: Hvis støpselet ikke passer 
i stikkontakten, 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 % resirkulerbart 
og er merket med resirkuleringssymbolet � 
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 innsamlingsstasjon 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� 
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deLer og funksjoner

deler og tilleggsutstyr

saftbolle 

bollehus

2-trinns Low-high-
hjul og strømbryter

Lokk til juicesentrifugen

hoved (motor)-hus* 

 rengjøringskost 
(for juiceskjermen)

juiceskjerm

skive

trakt for 
fruktkjøtt

Materenne

stamper

stor beholder 
for fruktkjøtt

1000 ml 
juicemugge med 
skumkontrollokk

justerbar 
kontrollkrage 
for fruktkjøtt

* Skal kun tørkes ren� Se avsnittet "Vedlikehold og rengjøring" for mer informasjon�

juicemugge med dryppstopp

(bunnvisning)
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Montere juIcesentrIfugen

før førstegangsbruk

Montere delene på juicesentrifugen

Juicesentrifugen er ferdig montert i esken� 
Før du bruker juicesentrifugen for første 
gang, må du først fjerne fruktkjøtt beholderen 
og deretter demontere resten av enheten� 
Fruktkjøttbeholderen må trekkes ut fra 
juicesentrifugen før lokket kan fjernes� 
Når juicesentrifugen er demontert, vaske 
du alle deler og at tilbehør for hånd eller 
i oppvaskmaskin� Se delen “Vedlikehold 
og rengjøring” for mer informasjon� 

Merk: Dette produktet er kun beregnet 
til husholdningsbruk�

vIktIg: Plasser juicesentrifugen på en tørr, jevn benkeplate med 2-trinns hjulet vendt mot 
deg� Ikke koble til juicesentrifugen før den er ferdig montert�

Fjern fruktkjøttbeholderen� Grip materøret 
på juicesentrifugens lokk og drei det mot 
urviseren for å fjerne det fra juicesentrifugen�

1 Plasser juicebollen inne i bollehuset� 
 
 
 

2 Juster kragen for kontroll av fruktkjøtt 
til passende innstilling� Du justerer ved 
å skyve inn knappen på kragen og rotere 
til du hører at den låses på plass 
i ønsket innstilling� 

Lite 
fruktkjøtt

Mye 
fruktkjøtt

Middels 
fruktkjøtt
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Montere juIcesentrIfugen

Merk: Lokket på juicemuggen er utstyrt 
med skumvern� Hvis du vil ha skum i juicen, 
fjerner du lokket før du heller juice i glasset�

6 Skyv fruktkkjøttkurven på pass under 
delen med langt lokk til den hviler 
mot motorhuset�

5 Skyv stamperen ned materøret, juster 
sporene på stamperen med ribben på 
innsiden av materøret�

7 Plasser juicemuggen under juicetuten� 
Forsikre deg om at juicetuten er vendt 
nedover�

roterende 
nav

3 Plasser skiven inne i juicebollen på 
toppen av det roterende navet� Roter 
skiven til tappene på innsiden av kragen 
samsvarer med sporene på navet og 
skives lett legges på plass�

4 Plasser juicesentrifugens lokk over 
bollen slik at delen med langt lokk 
er rett over fruktkjøttrakten� Grip 
materøret ved å dreie lokket med 
urviseren til det låses på plass�
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betjene juIcesentrIfugen

Lage saft

Før du bruker juicesentrifugen må du forsikre 
deg om at den er korrekt montert og at 
den justerbare fruktkjøttkragen er stilt inn 
til passende mengde fruktkjøtt til oppskriften 
(se "Montere juicesentrifugen")� 

Sett inn støpselet i en jordet kontakt� 

1 Juster hastighetshjulet til ønsket innstilling� 
Se tabellen Hastighetsvelger i delen "Tips 
for gode resultater" for mer informasjon� 
Trykk på strømbryteren (  ) for å slå 
på juicesentrifugen�

2 Mens motoren er i gang, plasserer 
du mat i materøret med bruk av 
stamperen� Når maten blir behandlet, 
vil den ekstraherte juicen strømme ned 
i juicemuggen, og det atskilte fruktkjøttet 
strømmer inn i fruktkjøttkurven

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

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
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betjene juIcesentrIfugen

tIps for gode resuLtater

Merk: Unngå av fruktkjøttkurven overfylles mens du lager juice, ettersom dette kan påvirke 
bruken av juicesentrifugen� 

For å tømme fruktkjøttkurven mens du lager juice, må du først slå av juicesentrifugen 
ved å trykke på strømbryteren� Når strømmen er av, fjerner du fruktkjøttkurven og 
tømmer innholdet� Sørg for å sette på pass den tomme fruktkjøttkurven før du slår på 
juicesentrifugen igjen og fortsetter å lage juice�

tIps: For å forhindre drypp på benken, vender du juicetuten opp mens du fjerner juicemuggen� 

hastighetsvelgertabell

Mat Hastighetshjul

Epler

Aprikoser (uten stein)

Beter (uten skall)

Blåbær

Brokkoli

Rosenkål (beskjært)

Gulrøtter

Blomkål

Selleri

Agurk (skrelt)

Fennikel

Druer (uten stein)

Grønnkål

Kiwi (uten skall)

Mat Hastighetshjul

Mango  
(uten skall, uten stein)

Meloner (uten skall)

Nektariner (uten steiner)

Appelsiner (uten skall)  eller 

Fersken (uten stein)

Pærer (uten stilk)
 for hard 

eller  
for myk

Ananas (uten skall)

Plommer (uten stein)

Bringebær

Spinat

Jordbær

Tomater

Vannmelon (uten skall)
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tIps for gode resuLtater

hurtig-tips

før du lager jus:

• 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 juicesentrifugen� 
Bruk friske bær og grønnsaker for 
best resultat�

• Store frø eller steiner må fjernes før du lager 
juice for å unngå skader på skiven� 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�

• 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 har laget saft:

• Det kan være igjen stykker av frukt eller 
grønnsaker i fruktkjøttet etter at du har 
lagd juice� Disse bør fjernes før du bruker 
fruktkjøttet i oppskrifter�

• 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 fruktkjøtt 
og saftrester� Det kan hende du må bruke 
rengjøringsbørsten for å fjerne fruktkjøtt 
fra silen� La delene lufttørke�

vedLIkehoLd og rengjørIng

demontere juicesentrifugen

1 Slå av juicesentrifugen ved 
å trykke på strømbryteren (  ) � 
Trekk ut strømledningen�

2 Fjern fruktkjøttkurven ved å skyve den 
bort fra juicesentrifugen� 
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vedLIkehoLd og rengjørIng

3 Grip materøret på juicesentrifugens lokk 
og drei det mot urviseren for å låse opp 
og fjerne det fra juicesentrifugen� 
 

4 Det kan hende at det sitter fast fruktkjøtt 
på undersiden av lokket� Bruk den flate 
siden av rengjøringskosten til å forsiktig 
skrape av fruktkjøttet som sitter fast 
i fruktkjøttbeholderen�

5 Løft forsiktig juicebollen ut av 
bollehuset med skiven på plass�

Merk: For å gjøre rengjøringen enkel, 
anbefales det å fjerne skiven fra juicebollen 
over vasken�

6 Løft skiven ut av juicebollen� 
 
 
 

7 fjern den justerbare fruktkjøtt-
kragen fra juiceskjermen for 
rengjøring: Drei kragen til "unlock" 
(opplåst)� Trykk på fjærknappen og trekk 
kragen ned, og fjern den fra skjermen�

vedLIkehoLd og rengjørIng
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vedLIkehoLd og rengjørIng

rengjøre juicesentrifugen

2 Senk juiceskjermen i varmt såpevann 
i 10 minutter� Hold skjermen under 
rennende vann og bruk rengjørings-
kosten til å fjerne eventuelle mat eller 
rester som sitter fast på skjermen� 

1 Tørk av motorhuset og strømledningen 
med en myk, fuktig klut� Tørk grundig� 
Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper� 
 

vIktIg: For å unngå skader på juicesentrifugen må du ikke vaske eller senke motorhuset 
i vann eller andre væsker� Alle andre deler kan vaskes øverst i oppvaskmaskinen�

Før rengjøring må du forsikre deg om at juicesentrifugen har blitt slått av, kontakten trukket 
ut og den er korrekt demontert� Se “Demontere juicesentrifugen”�

Merk: Det fine filteret på juiceskjermen kan bli tilstoppet hvis fruktkjøttet får tørke på 
den� Rengjør umiddelbart etter bruk� 

Etter rengjøring av juiceskjermen, må du se om filterhullene er fri for rester ved å holde 
den opp mot lyset� Hvis det er rester, gjentar du trinn 2�

3 Skiven og alle andre deler enn motorhuset kan vaskes i varmt, skummet vann eller 
plasseres på øverste hylle i oppvaskmaskinen for rengjøring�
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vedLIkehoLd og rengjørIng

feILsøkIng

juicesentrifugen fungerer ikke når den slås på

Motoren høres anstrengt ut under bruk

dannelse av ekstra fruktkjøtt på skiven

fruktkjøttet er for vått: ikke nok juice blir ekstrahert

juicen spruter ut av tuten

rengjøringstips

• Kontroller at juicesentrifugen er korrekt 
montert og at lokket er i låst posisjon�

• Stopp juiceprosessen og følg beskrivelsene 
i delen "Vedlikehold og rengjøring" for 
å demontere og rengjøre juicesentrifugens 
lokk� Skrap av fruktkjøtt, sett sammen 
igjen og fortsett juicingen�

• Prøv en saktere hastighet og skyv 
ingrediensene saktere gjennom materøret�

• Feil hastighet ble valgt for ingrediensene 
som blir juicet, og belaster motoren ekstra�

• Etter hver bruk må du umiddelbart skylle 
alle avtakbare deler i varmt vann for å fjerne 
fruktkjøtt og juice� Det kan hende du 
må bruke rengjøringsbørsten for å fjerne 
fruktkjøtt fra silen� La delene lufttørke�

• For å forhindre flekker på plastdeler fra 
frukt og grønnsaker med sterke farger, 
må du vaske delene umiddelbart etter bruk�

• Hvis misfarging fra ingredienser 
oppstår, dypper du plastdelene i en 
løsning av vann og 10 % sitronjuice� 
Du kan også rengjøre dem med et ikke 
slipende rengjøringsmiddel� Ikke senk 
plastdeler eller skiven i blekemiddel 
for å fjerne flekker.

• Se hastighetsvelgertabellen i delen 
"Tips for gode resultater" for å bestemme 
riktig hastighet for ingrediensene�

• Når ekstra fruktkjøtt er fjernet, kan du 
prøve å variere mellom myke og harde 
grønnsaker og frukt�

• Juiceskjermen kan bli tilstoppet� Følg 
beskrivelsen i delen "Vedlikehold og 
rengjøring" for å demontere juice-
sentrifugen og rengjøre skjermen�

• Kontroller fruktkjøttinnstillingen� Det kan 
hende du må endre den basert på hvilken 
tykkelse du foretrekker på juicen�

• Forsikre deg om at juicemuggen er skjøvet 
godt inntil juicesentrifugen og passer 
trangt mot den�
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garantI og servIce

garanti på kitchenaid juicesentrifugen

garantiens lengde: kitchenaid betaler for: kitchenaid betaler ikke for:

europa, Midtøsten 
og afrika: 
to 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 juice-
sentrifugen 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


