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Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.

Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen 
gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden 
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:

U kunt gedood worden of ernstig 
gewond raken als u de instructies niet 
onmiddellijk naleeft.

U kunt gedood worden of ernstig gewond 
raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het 
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies 
niet opvolgt.

GEVAAR

WAARSCHUWING

VeIlIg werken met de keukenmachIne
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VeIlIg werken met de keukenmachIne
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Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen worden 
getroffen, waaronder de volgende:
1. Lees alle instructies.
2. Om de kans op elektrische schokken te voorkomen, mogen de motorbehuizing, 

het netsnoer en de stekker van deze keukenmachine nooit in water of andere 
vloeistoffen worden gedompeld.

3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen met gebrek aan kennis 
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt 
of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.

4. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet 
met het apparaat spelen.

5. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, 
vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.

6. Raak geen bewegende onderdelen aan.
7. Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, 

na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is 
geraakt. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop/
after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en elektrisch of 
mechanisch worden afgesteld.

8. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, 
kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.

9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
10. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
11. Houd handen en keukengerei uit de buurt van het mes tijdens het verwerken van etenswaren; 

dit om het risico van ernstig letsel of beschadiging van de keukenmachine te voorkomen. 
U kunt een schraper gebruiken, maar alleen wanneer de keukenmachine niet in werking is.

12. Het mes is scherp. Hanteer het met de nodige voorzichtigheid.
13. Om het risico op verwonding te voorkomen, mag u het mes nooit op het voetstuk 

aanbrengen zonder eerst de kom correct op zijn plaats te hebben gezet.
14. Zorg dat het deksel goed vergrendeld is voordat u de keukenmachine aanzet.
15. Maak het vergrendelingsmechanisme van het deksel niet onklaar.
16. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Bewaar deZe InStructIeS

BelangrIJke VOOrZOrgSmaatregelen

W10505786A_05_NL.indd   47 9/13/12   11:21 AM



48

VeIlIg werken met de keukenmachIne

elektrische vereisten
Voedingsspanning: 220-240 volt
Frequentie: 50/60 hertz
Wattage: 240 Watt
OPmerkIng: Als de stekker niet in het 
stopcontact past, neem dan contact op 
met een erkende elektricien. Breng geen 
wijzigingen aan in de stekker.

Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken volgens de Europese richtlijn 
2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op 
de juiste manier als afval wordt verwerkt, 
helpt u mogelijk negatieve gevolgen 
voor het milieu en de volksgezondheid, 
die zouden kunnen worden veroorzaakt 
door onjuiste verwerking van dit product 
als afval, te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de 
bijbehorende documentatie geeft aan dat 
dit product niet als huishoudelijk afval mag 
worden behandeld. In plaats daarvan moet 
het worden afgegeven bij een verzamelpunt 
voor recycling van elektrische en 
elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de plaatselijke 
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, 
terugwinning en recycling van dit product 
wordt u verzocht contact op te nemen met 
de gemeentelijke dienst in uw woonplaats, 
de afvalophaaldienst of de winkel waar 
u het product hebt aangeschaft.

afgedankte elektrische apparatuur
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Onderdelen en kenmerken

Bolvormig deksel met 
toevoeropening voor 
vloeibare ingrediënten

830 ml mengkom

Opbergruimte 
netsnoer

roestvrijstalen 
multifunctioneel mes

Voetstuk

knoppen stand 1/stand 2
De keukenmachine is, dankzij de knoppen 
bovenop, makkelijk met één hand te 
bedienen. De 2 standen zorgen voor 
een optimaal resultaat bij elke taak: gebruik 
stand 1 voor fijnhakken. Gebruik stand 2 
om ingrediënten snel te pureren. 
roestvrijstalen multifunctioneel mes 
Met dit sterke, vlijmscherpe mes verwerkt 
u snel kleine hoeveelheden vlees, vers 
of gekookt fruit en groenten, noten en 
kruiden. Het mes blijft vergrendeld op de 
as wanneer u de ingrediënten uitneemt. 
Dankzij het spiraalvormige ontwerp worden 
ingrediënten naar het mes toe getrokken 
voor een uniform resultaat. Ook hoeft u de 
zijkant van de kom nauwelijks te schrapen. 
Het mes is vaatwasmachinebestendig.

knoppen stand 1/
stand 2

Bolvormig deksel met toevoeropening 
voor vloeibare ingrediënten
Het bolvormige deksel wordt vergrendeld 
om de keukenmachine te kunnen gebruiken 
en kan makkelijk worden afgenomen 
om ingrediënten toe te voegen. Via een 
toevoer opening en holte in het deksel 
kunt u vloeibare ingrediënten toevoegen 
zonder het deksel te hoeven verwijderen. 
Het deksel is vaatwasmachinebestendig.
830 ml mengkom
De BPA-vrije mengkom met een inhoud van 
830 mL biedt veel ruimte en kan makkelijk 
van het voetstuk worden genomen. 
De mengkom is vaatwasmachinebestendig. 
Opbergruimte netsnoer
Het netsnoer kan handig onder het voetstuk 
worden opgerold. 

1 2
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BedIenIng Van de keukenmachIne 

de eerste keer gebruiken
1. Voordat u de KitchenAid keukenmachine 

voor de eerste keer gebruikt, dienen 
de mengkom, het deksel en het mes 
in warm sop te worden afgewassen. 
De mengkom, het deksel en het mes 
kunnen ook in het bovenste rek van 
een vaatwasser worden afgewassen.

2. Lees de bedieningstips voor de keuken-
machine voor aanbevelingen voor 
optimale resultaten.

demontage van 
de keukenmachine

Volg de onderstaande instructies als u 
de keukenmachine wilt demonteren om 
deze te reinigen en bij het uitnemen van 
ingrediënten uit de mengkom:
1. Zorg dat de stekker van de keukenmachine 

uit het stopcontact is genomen.
2. Houd het deksel vast zoals afgebeeld, 

draai het met de klok mee om het te 
ontgrendelen en neem het deksel van 
de kom.

3. Trek het mes recht omhoog om het te 
ontgrendelen en neem het uit de kom.

4. Houd de kom vast zoals afgebeeld, 
draai deze met de klok mee om hem 
te ontgrendelen en neem de kom van 
het voetstuk.

WAARSCHUWING
Gevaar van snijwonden

Hanteer messen met de nodige 
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.
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BedIenIng Van de keukenmachIne 

gebruik van de keukenmachine
1. Zorg dat de stekker van de keukenmachine 

uit het stopcontact is genomen.
2. Plaats de lipjes van de mengkom in 

de L-vormige sleuven in het voetstuk. 
Draai de kom tegen de klok in om deze 
vast te zetten.

3. Plaats het mes over de as in het 
midden van de mengkom, draai 
en duw het omlaag totdat het in 
de werkstand vastklikt.

5. Plaats het deksel op de mengkom, met de 
L-vormige sleuven tegenover de lipjes op de 
mengkom. Draai het deksel tegen de klok 
in om het te vergrendelen (zie afbeelding).

OPmerkIng: De keukenmachine 
werkt alleen als de kom en het deksel 
goed op hun plaats zitten.

6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Houd de knop van 

stand 1 of stand 2 
ingedrukt om de 
verwerking te starten.

1 2

Ingrediënten verwijderen
1. Wanneer het mes stilstaat, neemt u het 

deksel af door het met de klok mee te 
draaien en op te tillen. 

2. Neem de mengkom van het voetstuk door 
het met de klok mee te draaien en op te 
tillen. Het mes blijft vergrendeld op de as 
wanneer u de ingrediënten uitneemt.

3. Gebruik een spatel om ingrediënten uit 
de mengkom te halen.

4. Als u het mes wilt schoonmaken, trekt u 
het recht omhoog om het te ontgrendelen 
en neemt u het uit de kom.

8. Voeg desgewenst tijdens het verwerken, 
via de toevoeropening, vloeibare 
ingrediënten toe. Zie "Bedieningstips 
voor perfecte resultaten". 

9. Wanneer de ingrediënten tot de gewenste 
consistentie zijn fijngehakt, laat u de knop 
van stand 1 of stand 2 los.

OPmerkIng: De keukenmachine 
werkt niet als beide knoppen tegelijk 
worden ingedrukt.

4. Plaats de ingrediënten die u wilt 
verwerken in de mengkom.
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BedIenIng Van de keukenmachIne

Bedieningstips voor perfecte resultaten
1. Gebruik voor optimale 

resultaten bij het 
malen van rauw vlees 
de knop van stand 2 
voor maximaal 225 g 
vlees tegelijk. 

2. Druk voor de beste resultaten de knop 
van stand 1 of stand 2 in en laat deze weer 
los. Herhaal dit totdat de ingrediënten de 
gewenste consistentie hebben.

3. Voeg tijdens het verwerken via de 
toevoeropening, vloeibare ingrediënten 
toe, zoals olijfolie. 

1 2

4. Gebruik de keukenmachine om brood-, 
cracker- of koekkruimels te maken. 
Breek het brood, de crackers of koekjes 
in kleine stukjes, doe ze in de mengkom 
en verwerk ze tot kruimels.

5. Snij, voor uniforme consistentie van 
de verwerkte producten, alle wortelen, 
selderij, champignons, paprika's, uien 
en vergelijkbare groenten in stukjes van 
2-3 cm voordat u ze in de mengkom doet.

6. Gebruik de keukenmachine om noten 
fijn te hakken en peterselie, basilicum, 
bieslook, knoflook en andere kruiden 
te vermalen.

7. Maak babyvoeding door met de keuken-
machine gekookt fruit of groenten te 
pureren. Gepureerde gekookte groenten 
en fruit kunnen ook worden gebruikt als 
basis voor soep of sauzen.

8. Gebruik de keukenmachine NIET om 
koffiebonen of harde specerijen, zoals 
nootmuskaat, te verwerken. Door het 
verwerken van dergelijke producten kan 
de keukenmachine beschadigd raken.

9. Gebruik de keukenmachine NIET langer 
dan 30 seconden achter elkaar.

toevoeropening 
voor vloeibare 
ingrediënten
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PrOBleemOPlOSSIng

Indien uw keukenmachine niet 
naar behoren werkt of niet werkt, 
controleer dan het volgende:

• Zorg dat de mengkom en het deksel goed 
op hun plaats zitten en vergrendeld zijn.

• Druk slechts één knop tegelijk in. 
De keukenmachine werkt niet als beide 
knoppen tegelijk worden ingedrukt.

• Zit de stekker van de keukenmachine 
in het stopcontact?

• Is de zekering in de voeding van de 
keukenmachine in orde? Hebt u een 
zekeringenkast, controleer dan of er 
voeding is.

• Neem de stekker van de keukenmachine uit 
het stopcontact en steek deze er weer in.

• Als de keukenmachine niet op kamer-
temperatuur is, wacht dan tot dit wel 
het geval is en probeer het opnieuw.

Als het probleem niet te wijten is aan één 
van de bovenstaande zaken, zie dan "Dienst-
na-verkoop /after sales service en garantie".

1. Haal de stekker van de keukenmachine 
uit het stopcontact.

2. Verwijder de mengkom, het deksel en het 
mes. Was alles af in warm sop. Spoel en 
droog ze af. De mengkom, het deksel en 
het mes kunnen ook in het bovenste rek 
van een vaatwasser worden afgewassen.

3. Veeg het voetstuk schoon met een vochtige 
doek. Gebruik geen schuur middelen. 
Dompel het voetstuk niet in water.

4. Om het mes te beschermen, moet de 
keukenmachine na het schoonmaken 
weer in elkaar worden gezet. 

WAARSCHUWING
Gevaar van snijwonden

Hanteer messen met de nodige 
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.

OnderhOud en reInIgIng
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09/12

garantie voor huishoudelijke kitchenaid keukenmachine

W10505786A

© 2012 
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

dIenSt-na-VerkOOP/aFter SaleS SerVIce en garantIe

Duur van de 
garantie:

Wat KitchenAid 
wel vergoedt:

Wat KitchenAid 
niet vergoedt:

Voor model 
5KFC3515:
Twee jaar volledige 
garantie vanaf de 
aankoopdatum.

Het vervangen van 
onderdelen en arbeidsloon 
voor het repareren van 
defecten ten gevolge 
van materiaal- of 
constructiefouten. Deze 
herstellingen moeten 
uitgevoerd worden door 
een erkende dienst-na-
verkoop/after sales service 
van KitchenAid.

KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.

dienst-na-verkoop/after sales service

Alle reparaties moeten in het land van 
aankoop worden uitgevoerd door een 
geautoriseerde dienst na-verkoop van 
KitchenAid. Neem contact op met de dealer 
bij wie u het apparaat gekocht hebt om de 
naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde 
dienst-na-verkoop van KitchenAid te verkrijgen.

In België & nederland:
Gebroeders Nijs 
Mechelsesteenweg 56 
B-2840 RUMST
Tel: +32 15 30 67 60

klantencontact

In nederland: 
Gratis oproepnr.: 0800 0200151 
www.kitchenaid.nl
In België: 
Gratis oproepnr.: 0800 93285 
www.kitchenaid.be

adres België & nederland:
KitchenAid Europa, Inc. 
Postbus 19 
B-2018 ANTWERPEN 11

www.kitchenaid.eu

A.  Reparaties wanneer de 
keukenmachine gebruikt 
is voor iets anders dan de 
huishoudelijke bereiding 
van voedingswaren.

B.  Schade als gevolg van 
een ongeluk, wijzigingen, 
verkeerd gebruik, misbruik, 
of schade als gevolg van 
een installatie/werking die 
niet in overeenstemming 
is met lokale elektrische 
voorschriften.
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