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BELANGRIJK MOET WORDEN 
GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN
Lees voordat u het apparaat gaat 
gebruiken zorgvuldig deze 
veiligheidsinstructies.
Bewaar ze dicht bij de hand voor 
toekomstige raadpleging.
Deze instructies vindt u tevens op de 
volgende website: docs. kitchenaid.eu
Deze instructies en het apparaat zelf zijn 
voorzien van belangrijke 
veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde 
moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die het 
gevolg is van het niet opvolgen van 
deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk 
gebruik of een foute programmering 
van de regelknoppen.
Veiligheidswaarschuwingen
Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen 
(3-8 jaar) dienen op afstand van het 
apparaat gehouden te worden, tenzij ze 
onder voortdurend toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde fysieke, sensorische of 
mentale vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis, mogen dit apparaat 
gebruiken indien ze onder toezicht staan 
of instructies hebben ontvangen over 
veilig gebruik en de mogelijke gevaren 
ervan begrijpen. Kinderen mogen niet 
spelen met het apparaat. De reiniging 
en het onderhoud mogen niet door 
kinderen worden uitgevoerd zonder 
toezicht.
Toegestaan gebruik
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet 
geschikt voor inwerkingstelling met een 
externe timer of afzonderlijk systeem 
met afstandsbediening.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor 
huishoudelijk, niet professioneel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Geen ontplofbare brandbare stoffen 
zoals spuitbussen opslaan en geen 

benzine of andere brandbare materialen 
gebruiken in of in de buurt van het 
apparaat: er kan brand ontstaan als het 
apparaat per ongeluk wordt 
ingeschakeld.
Gebruik alleen zakken van het merk 
KitchenAid voor de vacuümverpakking 
en keukenrecipiënten van KitchenAid. In 
de handel verkrijgbare zakken voor het 
bewaren van etenswaren zijn niet 
geschikt voor verzegeling met hitte en 
garanderen niet voldoende lang een 
vacuumafdichting.
Hang geen zware voorwerpen aan de 
handgreep aangebracht op het paneel 
van de machine.
Installatie
Het apparaat moet gehanteerd en 
geïnstalleerd worden door twee of meer 
personen. Gebruik beschermende 
handschoenen bij het uitpakken en 
installeren van het apparaat.
Installaties en reparaties moeten worden 
uitgevoerd door een gespecialiseerd 
monteur, volgens de instructies van de 
fabrikant en in overeenstemming met 
de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 
Repareer of vervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, behalve als 
dit expliciet aangegeven wordt in de 
gebruikershandleiding.
De installatie mag niet door kinderen 
worden uitgevoerd. Tijdens het 
installeren moeten kinderen er vandaan 
worden gehouden. Houd, tijdens en na 
de installatie, het verpakkingsmateriaal 
(plastic zakken, onderdelen van 
polystyreen, enz.) buiten het bereik van 
kinderen.
Controleer na het uitpakken van het 
apparaat of het tijdens het transport 
geen beschadigingen heeft opgelopen 
en of het deksel goed sluit. Neem in 
geval van twijfel contact op met uw 
leverancier of de dichtstbijzijnde 
Klantenservice.

Veiligheidsvoorschriften
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Het apparaat moet worden 
losgekoppeld van het elektriciteitsnet 
voordat u installatiewerkzaamheden 
uitvoert.
Zorg er tijdens de installatie voor dat het 
apparaat het netsnoer niet beschadigt.
Het apparaat alleen activeren als de 
installatie is voltooid.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
Om ervoor te zorgen dat de installatie 
voldoet aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften moet er een 
multipolaire schakelaar met een afstand 
van minstens 3 mm worden gebruikt en 
moet het apparaat geaard worden.
Vervang een beschadigde stroomkabel 
door een soortgelijk exemplaar. De 
stroomkabel mag uitsluitend vervangen 
worden door een gespecialiseerd 
monteur, volgens de instructies van de 
fabrikant en in overeenstemming met 
de geldende veiligheidsvoorschriften. 
Neem contact op met een erkend 
servicecentrum.
Controleer of de spanning op het 
typeplaatje overeenstemt met de 
spanning in uw woning. Het typeplaatje 
is aangebracht op de linkerzijde van het 
apparaat.
Als de bijgeleverde stekker niet geschikt 

is voor uw stopcontact, neem dan 
contact op met een erkende monteur.
De stroomkabel moet lang genoeg zijn 
om het apparaat, nadat dit is ingebouwd 
in het meubel, te kunnen aansluiten op 
het stopcontact van de netvoeding. Niet 
aan de stroomkabel trekken.
Gebruik geen verlengkabels, 
meervoudige stopcontacten of 
adapters.
Gebruik het apparaat niet als het 
netsnoer of de stekker beschadigd is, als 
het apparaat niet goed werkt of als het 
beschadigd of gevallen is. Houd het 
snoer uit de buurt van hete 
oppervlakken.
Als de installatie voltooid is, mogen de 
elektrische onderdelen niet meer 
toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met vochtige 
lichaamsdelen en gebruik het niet op 
blote voeten.
Reiniging en onderhoud
Gebruik geen stoomreinigers.
Draag bij reiniging en onderhoud 
beschermende handschoenen.
Het apparaat moet worden 
losgekoppeld van het elektriciteitsnet 
voordat u onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert.

Milieutips

Afvoeren van 
verpakkingsmateriaal
De verpakking kan volledig gerecycled worden, 
zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven

 . De diverse onderdelen van de verpakking 
mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden 
weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens 
de plaatselijke voorschriften.

Afvalverwerking van 
huishoudelijke apparaten
Bij het afdanken van het apparaat dient u het 
onbruikbaar te maken door de stroomkabel af te 
snijden en de deuren en schappen (indien aanwezig) 
te verwijderen zodat kinderen niet in het apparaat 
kunnen klauteren en vast komen te zitten.
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar  of 
herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in 
overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften 
voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over behandeling, terugwinning 
en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of 
de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens 
de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste 
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt 
zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van 
dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de begeleidende 
documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als 
huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar 
dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal 
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur.
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Beschrijving van het apparaat
1) Uittrekbaar apparaat inclusief vacuümruimte en 

relatief deksel;
2) bedieningspaneel;
3) deksel vacuümruimte;
4) vacuümruimte;
5) sealbalk;
6) ON/OFF-schakelaar.
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Bedieningspaneel
1) Display bedieningspaneel
2) Ledlampjes
3) Knop voor vacuümzakken KitchenAid.
4) Knop voor vacuumrecipiënten KitchenAid.
5) Knop voor pauzeren huidige cyclus.

q
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Accessoires product
 Vacuümzak
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Vooraleer de machine te starten, maak de vacuümruimte grondig schoon met een zachte en vochtige 
doek. Herhaal meer keren en spoel de doek elke keer in schoon water. Gebruik geen bijtende 
reinigingsproducten, stalen sponsjes, schrapers of schurende, zure of bijtende stoffen die de oppervlakken 
van de vacuümruimte onherroepelijk kunnen beschadigen.

Het apparaat kan etenswaren op twee manieren vacuüm verpakken:

1. Gebruik van KitchenAid vacuümzakken
De zakken van KitchenAid zijn geschikt voor het verpakken van niet-delicate etenswaren die niet makkelijk 
geplet raken zoals vlees, koude resten van vlees, harde kaas, peulvruchten, enz.
De zakken zijn beschikbaar in drie grootten: 15x25 cm, 20x20 cm en 25x35 cm, en kunnen bij de 
klantendienst van KA of op www.KitchenAid.eu gekocht worden.
Bewaar de zakken op een frisse, droge plaats, uit de buurt van licht- en warmtebronnen.
De zakken van KitchenAid zijn wegwerpzakken: na gebruik moeten ze weggegooid worden volgens de 
lokale voorschriften voor recyclage van plastic.
De zakken van KitchenAid zijn niet geschikt om te koken.

2. Vacuümverpakking met recipiënten van KitchenAid (kunnen gekocht worden bij de 
klantendienst)
De vacuumrecipiënten van KitchenAid zijn handig voor het bewaren van delicate etenswaren die makkelijk 
geplet raken, en om vloeibaar voedsel te bewaren.

De vacuumrecipiënten van KitchenAid zijn niet geschikt om te koken en om in de diepvriezer te gaan. Voor 
de beste prestaties wordt aangeraden alleen de specifieke cyclus voor recipiënten te gebruiken.

Verpak geen voedsel dat al oud is of minder voedingsstoffen bevat: het is niet mogelijk kwaliteit die al 
verloren gegaan is terug te winnen.
Verpak alleen verse, kwaliteitsvolle etenswaren vacuüm.
• Voedsel dat te lang aan kamertemperatuur gelaten is of dat pas klaargemaakt is, verliest het 

aanvankelijke vocht en eigenschappen (kleur, aroma, smaak, enz.). Bijgevolg moet het voedsel vacuüm 
verpakt worden nadat het voldoende lang afgekoeld is in de koelkast, tot een temperatuur van +4/+6 
°C (standaard koelkasttemperatuur).

• Wanneer vacuümzakken gebruikt worden voor rauw of gekookt voedsel, vergeet dat niet het voedsel 
gelijkmatig te verdelen in de zakken, om de verwijdering van lucht te bevorderen. Vul de zakken 
overigens niet te veel want dit kan problemen geven bij het sealen en leiden tot zakken die niet perfect 
luchtdicht zijn. In dit geval duurt de vacuümstaat niet lang: herhaal de procedure met een nieuwe zak 
en controleer of de seal niet beschadigd is of onderbroken is.

• Vul de zakken max. 2/3 met het te verpakken voedsel.

Voorbereidingen
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Gebruik van de KitchenAid-vacuümzakken
1. De lade volledig openen (totdat deze klikt).
2. De machine inschakelen met de schakelaar 

rechtsvoor.
3. Kies het formaat van de KitchenAid zak die het 

beste bij de afmetingen van het voedsel past 
(15x25 of 20x20).

4. Open het deksel en zorg ervoor dat de 
vacuümkamer droog is. Let er tijdens het vullen 
van de zak op om de binnenkant bij de opening 
van het zakje niet vuil of nat te maken om een 
goede hermetische afsluiting niet in gevaar te 
brengen.

5. Plaats de draagrooster in de machineruimte 
zoals afgebeeld, met de zak in het midden van 
de rooster, opnieuw zoals in de afbeelding; 
zet het rooster zo nodig iets schuin, zodat het 
voedsel tijdens de vacuümcyclus niet naar 
buiten kan komen. Voor grote levensmiddelen 
kan het noodzakelijk zijn om het rooster 
te verwijderen, zodat er meer ruimte in de 
vacuümkamer is.

6. Lijn het streepje op de zakken uit met de 
sealbalk. Let erop dat uiteinden van het zakje 
zonder vouwen op de balk zijn geplaatst.

7. Sluit het deksel en houd dit naar beneden, 
selecteer tegelijkertijd de gewenste zakcyclus. 
Houd het deksel even dichtgedrukt. Op deze 
manier blijft het deksel gedurende de hele 
cyclus dicht en aangesloten op de pakking.

Vacuumzakken en -recipiënten
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Om het vacuüm in de zak te behouden is een 
goede hermetische afsluiting essentieel. Deze 
is herkenbaar aan een duidelijk gemarkeerde 
sealnaad zonder verbrandingen.
Het wordt aanbevolen om altijd te controleren of 
de seallijn op of parallel aan de stippellijn op de 
KitchenAid-zakken loopt.
Controleer bovendien of het sealen goed wordt 
uitgevoerd: de uiteinden van de zak mogen na 
het sealen niet opengaan. Als dat wel het geval is, 
wordt het aanbevolen om de handeling te herhalen 
door het voedsel in een nieuwe zak te doen.

Schrijf voor een optimaal beheer van de zakken en 
het voedsel dat erin zit de verpakkingsdatum en de 
inhoud op de daarvoor bestemde ruimte boven de 
afdichting. Doe de zakken pas dan in de koelkast of 
diepvriezer.

Vacuümverpakking met recipiënten van 
KitchenAid (kunnen gekocht worden bij de 
klantendienst)
Gebruik voor vloeibaar voedsel of delicate 
producten die anders makkelijk geplet raken de 
speciale vacuumrecipienten van KitchenAid.
Vul de recipiënten maar ¾..
1. Om een vacuumrecipiënt klaar te maken, doe 

het voedsel erin en het deksel erop.
2. Plaats de recipiënt in de vacuümkamer, in het 

midden van het compartiment onderaan.
3. Sluit het deksel en selecteer tegelijk de cyclus 

voor vacuumrecipiënten. Hou het glazen 
deksel van de machine enkele ogenblikken 
naar beneden: Op deze manier blijft het deksel 
gedurende de hele cyclus dicht en aangesloten 
op de pakking. Op het einde van de cyclus kan 
de recipiënt in de koelkast.

Om recipiënten te openen, draai de klep op het 
deksel in de richting aangegeven door de pijl: zo 
wordt de lucht terug in de recipiënt gelaten en kan 
het deksel makkelijk verwijderd worden.
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Inschakelen (de lade naar buiten trekken in werkstand)
Open de lade altijd volledig, om de maximale opening van 
het glazen deksel te kunnen benutten.
De machine inschakelen met de schakelaar rechtsvoor.
De ledlampjes van het bedieningspaneel gaan branden en met 
een kort geluidssignaal wordt aangegeven dat de machine is 
ingeschakeld. Nu laat de machine een set-up cyclus draaien die 
ongeveer 2 seconden duurt; geen enkele toets indrukken tot de 
set-up voltooid is.

Vacuümcyclus voor zakken van KitchenAid
Bij elke start van de cyclus klinkt een kort geluidssignaal.
De cyclus gaat automatisch voort in deze volgorde:
• De afzuigfase wordt aangegeven door het knipperen van 

de functieknop. Deze fase heeft een duur van ongeveer 2 
minuten en 30 seconden.

• De warmlasfase wordt aangegeven doordat de LED van de 
functietoets blijft branden. Deze fase heeft een duur van 9 
seconden. Daarna volgt een afkoelfase met een duur van 
ongeveer 5 seconden.

• Tijdens de daarop volgende uitlaatfase keren alle ledlampjes 
terug naar hun oorspronkelijke toestand. Het uitlaatventiel 
blijft 20 seconden open. Tijdens deze periode kan geen enkele andere functie worden gekozen.

• Als de vacuümkamer gedecompresseerd is, kan het deksel worden geopend en de gesealde zak eruit 
worden gehaald.

• Na de cyclus klinkt een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de machine gereed is voor een nieuwe 
cyclus.

• De totale duur van de cyclus is 3 minuten (totdat het glazen deksel van de machine weer opengaat)

De cyclus kan op voorhand worden gestopt door op de knop  te drukken. In dat geval zal het apparaat 
de sealcyclus niet uitvoeren en wordt de druk uit de vacuümkamer afgelaten. Wacht ongeveer 20 
seconden op het geluidssignaal voordat u een nieuwe cyclus start.

Vacuümcyclus voor KitchenAid-bakken
Bij elke start van de cyclus klinkt een kort geluidssignaal.
De cyclus gaat automatisch voort in deze volgorde:
• De vacuümfase wordt aangegeven doordat de LED van de functietoets knippert. Deze fase duurt 

ongeveer 45 seconden.
• Tijdens de daarop volgende uitlaatfase keren alle ledlampjes terug naar hun oorspronkelijke toestand. 

Het uitlaatventiel blijft 20 seconden open. Tijdens deze periode kan geen enkele andere functie worden 
gekozen.

• Als de vacuümkamer gedecompresseerd is, kan het deksel worden geopend en de vacuümbak eruit 
worden gehaald.

• Na de cyclus klinkt een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de machine gereed is voor een nieuwe 
cyclus. De kamer is gedecompresseerd, zodat de bak eruit kan worden gehaald.

• De totale duur van de cyclus is 1 minuut (totdat het glazen deksel van de machine weer opengaat)

De cyclus kan op voorhand worden gestopt door op de knop  te drukken. De vacuümkamer 
wordt gedecompresseerd en het glazen deksel gaat omhoog. Wacht ongeveer 20 seconden op het 
geluidssignaal voordat u een nieuwe cyclus start.

Aanwijzingen voor de werking van de machine
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Reinig de vacuumverpakkingsmachine met een zachte doek of spons en een neutraal reinigingsproduct.

Om borg te staan voor hygiëne en om de 
kwaliteit van de verpakte etenswaren te 
handhaven, moeten de vacuumruimte en het 
glazen deksel na elk gebruik schoongemaakt 
worden.

Gebruik een zachte niet-schurende doek en 
een neutraal reinigingsproduct.

Maak een keer per maand de sealbalk schoon 
om restjes te verwijderen die een negatieve 
invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het 
sealen van de zak.
Om deze procedure te vergemakkelijken, til de 
sealbalk (A) op door het van de twee pinnen (B) 
te halen.
Gebruik een zachte niet-schurende doek en 
een neutraal reinigingsproduct.
Na de reiniging kan de balk weer op de pinnen 
(B) geplaatst worden. De twee openingen aan 
de onderzijde van de balk moeten uitgelijnd zijn. Zorg ervoor dat de balk goed op zijn plaats komt te zitten 
zonder dat de zwarte teflonbuis verwijderd wordt.

Als u de machine gedurende een langere periode niet zult gebruiken, maak het dan grondig schoon.
Vooraleer het opnieuw te gebruiken, trek de stekker uit het stopcontact. reinig grondig en start opnieuw.

Automatische ontvochtigingscyclus
Het is raadzaam een keer per week een ontvochtigingscyclus uit te voeren in geval van intensief gebruik, 
door het deksel van de vacuumruimte als gewoonlijke te sluiten en gedurende 5 seconden te drukken op 
de knop van de cyclus met zakken van KitchenAid; deze cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

A

A

B

A

Het product reinigen
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Tabel probleemoplossing

STORING MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING
Alle ledlampjes op het 
bedieningspaneel knipperen.

Oververhitting. Schakel de machine uit en wacht 
ongeveer 15 minuten om te laten 
afkoelen en voor de automatische reset 
van de thermische beveiliging door 
overbelasting.
Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

Het ledlampje van de STOP-
knop knippert en er is een 
intermitterend geluidssignaal 
te horen

Niet genoeg vacuum in de 
vacuumruimte.

• Deksel niet naar beneden gedrukt 
bij de start van de cyclus.

• Deksel vacuumruimte niet correct 
geplaatst.

• Dekselafdichting versleten of niet 
correct geplaatst.

• Schakel de machine uit en wacht 
ongeveer 15 minuten.

Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

Bij het inschakelen knipperen 
alle ledlampjes op het 
bedieningspaneel gedurende 
3 seconden. Er is een lang 
geluidssignaal te horen.

Herinnering vervanging 
pompolie.

Contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

De cyclus start (knop knippert) 
maar de pomp werkt niet.

Oververhitting. Schakel de machine uit en wacht 
ongeveer 15 minuten vooraleer hem 
weer in te schakelen.
Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

De machine schakelt niet in Geen stroomvoeding. Controleer de elektrische aansluiting.
Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

Niet voldoende vacuum in zak 1. Onregelmatige of 
onvoldoende sealing van 
de zak.

2. Onregelmatige 
sealstrook

3. Zak vuil of stuk.
4. Zak niet van de goede 

grootte voor het product 
dat erin zit.

5. Pomp werkt niet goed.

1. Plaats de zak correct.
2. Controleer de staat van de 

bekleding in teflon.
3. Verander de zak.
4. Selecteer een zak waarin het 

product niet meer dan 2/3 van de 
inhoud inneemt.

Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

De machine sealt de zakken 
niet.

1. De contacten zijn vuil.
2. De sealbalk is stuk.
3. Geen stroomvoeding.

Haal de sealbalk van de twee pinnen en 
maak de twee gaten in de balk schoon.
Als het probleem aanhoudt bij het 
opnieuw inschakelen van de machine, 
contacteer dan de klantendienst van 
KitchenAid.

Opsporen van storingen
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Voordat u contact opneemt met de 
klantendienst van KitchenAid:
1. Controleer of het niet mogelijk is het probleem 

zelf op te lossen aan de hand van punten die 
beschreven worden in "Probleemoplossing".

2. Schakel het apparaat uit en weer aan, om te 
controleren of het probleem verdwenen is.

Als na het uitvoeren van deze controles 
de storing nog steeds aanwezig is, 
contact opnemen met de dichtstbijzijnde 
Klantendienst.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
• het servicenummer (het nummer na het woord 

'Service' op het typeplaatje) aan de binnenkant 
van het apparaat. Het servicenummer staat ook 
in het garantieboekje;

• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.

Als er reparatiewerkzaamheden verricht 
moeten worden, neem dan contact op met 
de Klantenservice (dan zijn het gebruik van 
originele onderdelen en een correcte reparatie 
gegarandeerd).

De veiligheid en kwaliteit van het product 
kan in het gedrang komen wanneer in deze 
instructies niet opvolgt.

Klantenservice

Deze vacuumverpakkingsmachine is ontworpen om ingebouwd te worden in uw keuken: het voorpaneel 
kan daarom geplaatst worden door uw installateur en moet de volgende standaardafmetingen hebben 
(zie installatieschema's, niet geleverd samen met het product).

595 mm x 455 mm

Het KitchenAid voorpaneel in roestvrij staal met oppervlakteafwerking tegen vingerafdrukken is als 
accessoire beschikbaar. Om te bestellen, contacteer uw Klantendienst.

KitchenAid voorpaneel in roestvrij staal met 
oppervlakteafwerking tegen vingerafdrukken
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