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Modell 5JE
Citruspress
Utformad uteslutande för 
användning med alla KitchenAid®     
stående hulhålls mixar. 

CITRUSPERS
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER
GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES
GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

SPREMIAGRUMI
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
PROFESIONALES

CITRUSPRESS
GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

CITRUSPRESSER
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMEDOR DE CITRINOS
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

SÍTRUSPRESSA
LEIÐBEININGARUM RÉTTA NOTKUN

ΛEMONOΣTIФTHΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Din och andras säkerhet är en mycket viktig fråga.

I denna handbok och på din apparat finns det många viktiga 
säkerhetsmeddelanden. Läs alltid igenom och efterfölj alla sådana.

Detta är en symbol för säkerhetsalarm.

Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella faror som kan 
döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden följer efter symbolen för 
säkerhetsalarm och 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.
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VIKTIGA SKYDD
Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande 
säkerhetssåtgärder 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 

utmatningsöppningen.
 6. Använd inte mixern när sladden eller kontakten är skadad, när den inte 

fungerar eller när den tappats eller skadats på annat sätt. Returnera 
mixern till ditt närmsta, auktoriserade KitchenAid-servicecenter för kontroll, 
reparation, elektrisk eller mekanisk justering.

 7. Om tillbehör används som inte KitchenAid rekommenderar eller säljer kan 
det resultera i brand, elektrisk stöt eller skada.

 8. Använd inte mixern utomhus.
 9. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller arbetsbänkar.
10. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor som till exempel spisen.
11. Kontrollera så att inga främmande föremål finns i matarinsatsen innan den 

används. 
12. Denna produkt har utformats för privat användning i hemmet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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Tillbehör citruspress

Montera ihop din citruspress
Montering:

Installera metallskaftets runda ände (D) i drivdonet (B) så att stiften passar i 
öppningen. Installera skaftets fyrkantiga ände genom skyddets (A) skafthus. 
Placera silen (C), med smala delen nedåt i skyddets spår.
 

A

B

C

D

Skydd (A) — förhindrar spridning 
av juice och leder juicen till 
underliggande behållare

Drivdon (B) — röterar for att 
utvinna juice ur citrusfrukten

Sil (C) — samlar upp fruktkött och 
separerar det från juicen

Skat (D) — överför drivkraft från 
mixern till drivdonet
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KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

Användning:

Citruspressen har skapats för att 
pressa citron, lime, apelsin och 
grapefrukt. Placera glas eller behållare 
under citruspressen för att samla 
juicen. Vrid till hastighet 6. Håll 
frukten i din kupade hand och för den 
mot det roterande drivdonet. Rotera 
frukten i alla riktningar och tryck den 
uppåt och nedåt för att få ut all juice. 
Rengör silen så ofta som krävs.

Använda din Citruspress

Vård och rengöring
Rengöring:

Tvätta i varmt diskvatten. Om du vill kan du placera delarna på översta hyllan i 
din diskmaskin. Vi rekommenderar dock att du diskar aluminiumskaftet i varmt 
diskvatten.

Fastsätttning:

Innan du fäster tillbehören ska du 
slå av och dra ut kontakten till den 
stående mixern.
1. Beroende på vilken typ av nav du 

ska du antingen fälla upp skyddet 
med gångjärn eller lossa låsskruv 
(E) genom att vrida det moturs och 
ta bort tillbehörets navskydd.

2. Sätt i tillbehörets drivaxel (F) i 
tillbehörskopplingens hylsa (G) och 
säkerställ att drivaxeln passar in i 
det fyrkantiga navurtaget. 

 Rotera vid behov tillbehöret fram 
och tillbaka. När det befinner sig 

i rätt position kommer stiftet på 
dess skydd att passa in i skåran på 
uttagets kant.

3. Dra åt låsskruv (E) tills enheten 
sitter säkert fast på mixern.
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Montera ihop din citruspress
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Garantilängd:

 
Två års full garanti från 
Inköpsdatum.

KitchenAid
betalar för:

Utbytesdelar och
arbetskostnad för
reparationer som
korrigerar fel på 
material
och tillverkningskvalitet.
Servicen måste utföras
av ett auktoriserat
KitchenAid After Sales
Service Center.

KitchenAid
betalar inte för: 
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KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

KitchenAid® Tillbehörsgaranti för Europa 
(hushållsbruk)

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

El & Digital  
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM  
08-845180

Relectric Service  
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 

A. Reparation när 
citruspressen används 
till annat än normal             
hushållsmatstillagning.

B. Skada som uppstår  
vid olycka, 
förändringar, felaktig 
användning, missbruk 
eller installation/
drift som inte 
överensstämmer 
med lokala elektriska 
föreskrifter.
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® Registrerat varumärke för KitchenAid, USA
™ Varumärke för KitchenAid, USA

Den stående mixern form är et varumärke KitchenAid, USA
© 2006. Alla rättigheter förbehållna.

Specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.
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