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Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat, is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Hierin vindt u een beschrijving van uw
apparaat en nuttige adviezen. Bewaar dit boekje
zorgvuldig voor raadpleging in de toekomst.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of het deksel goed
sluit. Eventuele schade moet binnen 24 uur na
aflevering worden gemeld aan de leverancier.

2. De installatie en de elektrische aansluiting
moeten door een erkende monteur worden
uitgevoerd volgens de instructies van de
fabrikant en in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften.

3. Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik
waarvoor het is ontworpen en dus voor het
vacuümverpakken van levensmiddelen. Elk
ander gebruik is oneigenlijk en mogelijk
gevaarlijk.

4. Reinig de vacuümkamer en het deksel met een
zachte, met water bevochtigde doek voordat u
de machine in werking stelt. Spoel de vochtige
doek uit en herhaal de handeling meerdere
malen. Het is aanbevolen geen gebruik te
maken van agressieve schoonmaakmiddelen,
staalwollen sponsjes, schrapers of schurende,
zure of agressieve middelen die de binnenkant
van de vacuümkamer onherstelbaar kunnen
beschadigen.

5. Controleer of er tijdens het transport of tijdens
de installatie geen olie uit de machine is
gestroomd. Neem contact op met een erkend
servicecentrum als er oliesporen uit de machine
lopen.

Alvorens het apparaat te gebruiken 
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1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en
draagt het recyclingsymbool . Volg bij het
afdanken de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking. Het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, piepschuim enz.) moet buiten het bereik
van kinderen worden gehouden, omdat het
gevaarlijk kan zijn.

2. Afvalverwerking
Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal.
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 apparaat correct
wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te
voorkomen.

Het symbool op het apparaat of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een
geschikt inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat onbruikbaar, door het netsnoer
door te snijden en het deksel te verwijderen,
wanneer u het afdankt, zodat kinderen zich niet in
het apparaat kunnen verstoppen.
Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming
met de plaatselijke milieuvoorschriften voor

afvalverwerking. Lever het apparaat in bij een
speciaal inzamelpunt en laat het zelfs niet enkele
dagen onbeheerd achter, omdat het een gevaar
voor kinderen kan vormen.
Voor meer informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u
contact opnemen met het gemeentehuis, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het apparaat
hebt aangeschaft.

Verklaring van overeenstemming 
Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en in de
handel gebracht in overeenstemming met:
• de veiligheidsnormen van de

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (die de norm
73/23/EEG en latere amendementen vervangt);

• de beschermingsvereisten van de EMC-richtlijn
2004/108/EG.

De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen
gegarandeerd als het correct is aangesloten op een
goed werkend en volgens de wettelijke
voorschriften geaard stopcontact.

Milieutips 
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Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

• Het apparaat moet door twee of meer
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.

• Draag tijdens bovengenoemde handelingen altijd
beschermende handschoenen.

• Voor de beste prestaties van het apparaat is het
aanbevolen om het niet in de buurt van
warmtebronnen te installeren.

• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.

• Gebruik geen verlengsnoeren of enkelvoudige
of meervoudige adapters.

• Eventuele reparaties of technische ingrepen
mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden verricht.

• Steek geen schroevendraaiers,
keukengereedschap of andere werktuigen
tussen de beveiligingen en de bewegende delen.

• Schraap niet over de oppervlakken met scherpe
of schurende voorwerpen

• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
van het apparaat of van andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.

• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van

kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens, of zonder ervaring of
kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens
het gebruik instructies ontvangen van of
begeleid worden door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.

• Hang geen gewichten aan de handgreep van het
paneel van de machine.

• Raak het apparaat niet aan met vochtige
lichaamsdelen en gebruik hem niet als u op
blote voeten loopt.

• Trek niet aan het apparaat of aan de
voedingskabel wanneer u deze van het
stopcontact wilt loskoppelen.

• Verhinder dat kinderen in de buurt komen van:
1. de bedieningsknoppen en het apparaat in het
algemeen, vooral tijdens de werking 2. het af te
danken apparaat

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af indien
de bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd.

Beschrijving van het apparaat

1) uitneembaar machinehuis met vacuümkamer en
afsluitdeksel;

2) bedieningspaneel;
3) deksel van de vacuümkamer;
4) vacuümkamer;
5) sealbalk;
6) aan-uitschakelaar ON/OFF.
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Bedieningspaneel

1) Display op het bedieningspaneel

2) Controlelampjes (leds)

3) Toets voor de KitchenAid-vacuümzakken.

4) Toets voor de KitchenAid-vacuümbakken.

5) Toets voor het onderbreken van de cyclus.

q
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Gebruiksaanwijzingen 

Het apparaat kan op twee manieren levensmiddelen vacuümverpakken:

1. Vacuümcycli voor KitchenAid-zakken
Het hoge vacuümniveau zorgt ervoor dat alle lucht volledig uit de zak wordt verwijderd. Aan het eind van
de cyclus wordt de zak ook hermetisch afgesloten.
De totale duur van de cyclus is ongeveer 2 minuten en 50 seconden.

Wij adviseren uitsluitend vacuümzakken van het merk KitchenAid te gebruiken. De
normaal in de handel verkrijgbare zakken voor het bewaren van etenswaren, zijn niet geschikt om te worden
geseald en kunnen het vacuüm niet lang genoeg behouden.
Informatie over de vacuümzakken van KitchenAid
De vacuümzakken van KitchenAid die gebruikt worden voor het vacuüm bewaren van levensmiddelen
worden gekenmerkt door een nylon buitenlaag, die ervoor zorgt dat er geen zuurstof in de zak kan
komen. Hierdoor blijven de organoleptische eigenschappen van de verpakte levensmiddelen bewaard.
De zakken van KitchenAid zijn geschikt voor het verpakken van producten die er niet al te gevoelig voor
zijn om in elkaar gedrukt te worden, zoals vlees, vleeswaren, harde kaas, peulvruchten, enz.
Het is aanbevolen geen warme levensmiddelen in de zakken te verpakken. Op deze manier wordt
voorkomen dat het voedsel tijdens de vacuümcyclus damp afgeeft waardoor de prestaties van het apparaat
afnemen. De zakken zijn in drie verschillende formaten leverbaar: 15x25 cm, 20x20 cm en 25x35 cm. Ze
zijn verkrijgbaar bij de Ka-servicecentra of op de website www.KitchenAid.eu. Bewaar de zakken op een
koele en droge plaats, uit de buurt van licht- en warmtebronnen. De KitchenAid-zakken zijn voor eenmalig
gebruik: gooi ze na gebruik weg volgens de geldende voorschriften voor de afvalverwerking van plastic
materiaal. De KitchenAid-zakken zijn niet geschikt voor bereiding in een traditionele oven of met normale
fornuizen, omdat ze niet bestand zijn tegen hoge temperaturen (hoger dan 100 °C - 212 °F).

2. Vacuümcycli voor KitchenAid-bakken
Deze cyclus is speciaal bedacht voor het gebruik van de vacuümbakken van KitchenAid.
De duur van de cyclus is ongeveer 1 minuut.

BELANGRIJK Ook in dit geval adviseren wij het gebruik van KitchenAid-bakken, die speciaal voor deze
toepassing zijn ontworpen.

Informatie over de vacuümbakken van KitchenAid
De vacuümbakken van KitchenAid zijn handig voor het bewaren van vloeibare levensmiddelen en van
producten die er erg gevoelig voor zijn om in elkaar gedrukt te worden.
Om te voorkomen dat deze bakken breken of vervormen door het hoge vacuümniveau dat met deze
cyclus bereikt kan worden, kan het apparaat automatisch de luchtaanzuiging op het juiste vacuümniveau
stoppen, zodat ook een goede bewaring gegarandeerd is.

WAARSCHUWING



8

BELANGRIJK
De vacuümbakken van KitchenAid zijn niet geschikt voor gebruik in magnetronovens.
De KitchenAid-vacuümbakken kunnen in de vaatwasser worden gewassen: wij adviseren echter
wel om het deksel met de hand af te wassen om het veermechanisme van het sluitventiel niet
te beschadigen.
Gebruik voor de KitchenAid-bakken uitsluitend de speciaal hiervoor bedoelde cyclus (cyclus voor
bakken/potten): de cyclus voor zakken kan zodanige vacuümniveaus bereiken dat de bak beschadigd zal
raken.

Vacuüm bewaren van levensmiddelen
Enkele essentiële regels die in acht moeten worden genomen voor een goed resultaat in de keuken.
Gebruik het systeem niet voor levensmiddelen die reeds bedorven zijn of die hun voedzame
eigenschappen al verloren hebben: de verloren kwaliteit kan niet worden teruggekregen.
Bewaar alleen verse producten vacuüm.
• Voedsel dat te lang op omgevingstemperatuur is gehouden of dat zojuist bereid is, verliest vocht en de

oorspronkelijke eigenschappen (kleur, geur, smaak, enz.). Wij adviseren dan ook om alleen producten
vacuüm te verpakken die in de koelkast bewaard zijn tot ze een temperatuur van +4/+6 °C hebben
(normale koelkasttemperatuur).

• Verdeel rauw of gekookt voedsel gelijkmatig in de vacuümzakken, zodat de lucht er gemakkelijker uit
kan en maak de zakken niet te vol, omdat dit een negatief effect op het sealen en dus op de
hermetische sluiting van de zakken kan hebben. In dat geval blijft het vacuüm niet behouden: het is
raadzaam om de handeling met een nieuwe zak te herhalen en te controleren of de sealnaad niet
geopend of beschadigd is.

• Vul de zakken maximaal voor ongeveer 2/3 van hun volume met het te verpakken product.
• Groenten en fruit moeten na het wassen worden afgedroogd om te voorkomen dat er water in de

zakken en bakken achterblijft. Condens kan het vacuümniveau na het dichtsealen van de zak
verminderen.

• Voor het langdurig bewaren van vers vlees moet het minstens 2 uur in de koelkast worden afgekoeld.
• Vis moet allereerst goed worden gewassen. Verwijder daarna de schubben, haal de ingewanden eruit

door de kieuwen te verwijderen en laat de vis, net als het vlees, afkoelen voordat u hem vacuüm
verpakt.

• Belegen kaassoorten, zoals Parmezaanse kaas, schapenkaas, enz. hebben geen speciale behandeling
nodig, terwijl verse kaassoorten in folie gewikkeld moeten worden of in de vacuümbakken bewaard
moeten worden, omdat ze anders in elkaar worden gedrukt.

• Vleeswaren kunnen zowel in vacuümbakken als in vacuümzakken worden bewaard en vereisen geen
speciale behandeling.

Houdbaarheid van vacuümverpakte levensmiddelen
De aangegeven houdbaarheid vormt slechts een indicatie en is afhankelijk van de oorspronkelijke kwaliteit
van het te bewaren product, de bewaartemperatuur, de afkoeltijd bij gekookt voedsel, het bereikte
vacuümniveau en de kwaliteit van de gebruikte vacuümzak. De onderstaande bewaartabel heeft betrekking
op tests die met verse en bij +4°C bewaarde producten (koelkast) zijn uitgevoerd.
De gegevens in de volgende tabel zijn aangevraagd door Whirlpool Europe Srl en gebaseerd op specifieke tests
die zijn uitgevoerd in de laboratoria van NEOTRON (bedrijf uit de levensmiddelensector dat zich bezighoudt met
chemische, biochemische, microbiologische en sensorische analyses).

BELANGRIJK Gebruik het voedsel niet na de houdbaarheidsperiode die in de tabel is aangegeven.
De tabel heeft betrekking op de houdbaarheid van verse producten die niet al vacuümverpakt bewaard
zijn geweest.

Bewaring in de koelkast Normale bewaring
in de koelkast

KitchenAid-
vacuümzakken

KitchenAid-
vacuümbakken

Vlees (rauw) 5 dagen 7 dagen 7 dagen
Vis (vers) 2 dagen 4 dagen 4 dagen
Vleeswaren en worst 6 dagen 11 dagen 11 dagen
Kaas (hard) 30 dagen 55 dagen 60 dagen
Kaas (zacht) 8 dagen - 10 dagen
Groenten 4 dagen - 7 dagen
Fruit 8 dagen - 11 dagen
Dessert 5 dagen - 7 dagen



9

Voorbereiden van vacuümzakken en -bakken 

Gebruik van de KitchenAid-vacuümzakken
1. Open de lade volledig (dit wordt aangegeven

door een klik).
2. Schakel de machine in met de blauwe

schakelaar op de voorzijde aan de rechterkant.
3. Kies het formaat van de KitchenAid-zak die het

meest geschikt is voor de grootte van het
voedsel (15x25 of 20x20).

4. Maak het deksel open en controleer of 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 het rooster in de machineruimte en leg
de zak in het midden van het rooster, zoals op
de afbeelding is weergegeven; 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 hem aangedrukt.
Selecteer tegelijkertijd de cyclus voor de zakken
en houd het deksel enige ogenblikken
aangedrukt: op deze manier blijft het deksel
gedurende de hele cyclus dicht en aangesloten
op de pakking.
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Om het vacuüm in de zak te behouden is een
goede hermetische afsluiting vereist, die
herkenbaar is aan een duidelijk gemarkeerde
sealnaad zonder verbrandingen.
Het is 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 bovenstaande
omstandigheden zich niet voordoen, is het
aanbevolen om de handeling te herhalen door het
voedsel in een nieuwe zak te doen.

BELANGRIJK
Wij adviseren om de verpakkingsdatum en de
inhoud in de speciale ruimte boven de seallijn te
schrijven voor een beter beheer van de zakken en
het voedsel.

BELANGRIJK
Neem contact op met de servicedienst, als u de
handeling herhaald hebt en het zakje nog niet
dichtgeseald is.

Leg het gesealde zakje
na de cyclus onmiddellijk in de koelkast of in de
vriezer.

Gebruik van de KitchenAid-vacuümbakken
Bij vloeibare producten of als u wilt voorkomen dat
het voedsel in elkaar gedrukt wordt, adviseren wij
u om de speciale KitchenAid-vacuümbakken te
gebruiken.
De bakken kunnen voor maximaal ¾ van hun
volume worden gevuld.
1. Bereid een vacuümbak voor door er het

voedsel in te doen en hem af te sluiten met het
speciale deksel.

2. Plaats de bak in het midden op de bodem van
de vacuümkamer.

3. Sluit het deksel en selecteer tegelijkertijd de
cyclus voor vacuümbakken. Houd het glazen
deksel van de machine hierbij enkele
ogenblikken aangedrukt: op deze manier blijft
het deksel gedurende de hele cyclus dicht en
aangesloten op de pakking.

Draai het ventiel op het deksel in de richting van
de pijl om de bakken te openen: op deze manier
komt er lucht in de bakken en kan het deksel
gemakkelijk worden geopend.

Zet de hermetisch
afgesloten bak na de cyclus binnen 30 min. in de
koelkast.

BELANGRIJK
De KitchenAid-vacuümbakken kunnen niet in de
vriezer worden bewaard.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Aanwijzingen voor de werking van de machine

Inschakeling (opening van de lade in de werkstand)
Open de lade altijd volledig om de maximale opening van
het glazen deksel te kunnen benutten.
Schakel de machine in met de blauwe schakelaar op de
rechtervoorzijde van de machine.
De leds van het paneel gaan tegelijkertijd branden en een kort
geluidssignaal geeft aan dat de machine ingeschakeld is. De
machine voert nu een set-upcyclus van ongeveer 2 seconden uit
en gedurende deze periode kunnen de andere toetsen niet
bediend worden.

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

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

• De sealfase wordt gesignaleerd doordat het controlelampje
van de functietoets voortdurend gaat branden. Deze fase
duurt 9 seconden. Daarna volgt een koelfase van ongeveer 5
seconden.

• Tijdens de volgende uitlaatfase keren alle controlelampjes terug in 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)

BELANGRIJK De cyclus kan voortijdig worden gestopt met de toets . 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 vacumeerfase wordt gesignaleerd door het knipperen van het controlelampje van de toets . Deze

fase duurt ongeveer 45 seconden.
• Tijdens de volgende uitlaatfase keren alle controlelampjes terug in 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 kuip 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).

BELANGRIJK De cyclus kan voortijdig worden gestopt met de toets . De vacuümkamer wordt
gedecompresseerd en het glazen deksel gaat omhoog. Wacht ongeveer 20 seconden op het geluidssignaal
voordat u een nieuwe cyclus start.
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Mededelingen over het gewone onderhoud 

Het is niet toegestaan om de beschermkappen en de veiligheidsinrichtingen te
verwijderen om gewone onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het gewone en buitengewone
onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd monteur volgens de aanwijzingen van de
fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zijn veroorzaakt door het niet
naleven van bovenstaande verplichting.

Sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
(ON/OFF-toets op de rechterzijde van de machine).

REINIGEN VAN DE BUITENKANT

Ombouw
De buitenkant van de roestvrijstalen verpakkingsmachine moet met een zachte doek of een spons en een
neutraal schoonmaakmiddel worden gereinigd in de richting van de glanslaag.
Het is aanbevolen geen staalwollen sponsjes, schrapers, schuurmiddelen of zure of agressieve middelen te
gebruiken, omdat ze de roestvrijstalen oppervlakken onherstelbaar kunnen beschadigen.

BELANGRIJK Verwijder tijdens de reiniging de typeplaatjes NIET, omdat ze belangrijke informatie over
de apparatuur geven voor de technische dienst.

Bedieningszone
De bedieningszone van de machine heeft 'touchcontrol'-toetsen (tiptoetsen) zonder uitstekende knoppen
voor een gemakkelijke reiniging met speciale producten voor glazen oppervlakken.
Het is aanbevolen om een zachte doek met weinig reinigingsmiddel te gebruiken en het apparaat daarna
zorgvuldig te drogen.

REINIGEN VAN DE VACUÜMKAMER
Om de hygiëne en de bescherming van de kwaliteit van de verpakte levensmiddelen te garanderen moet
de vacuümkamer na elk gebruik worden gereinigd. De vorm van de vacuümkamer maakt een snelle
reiniging mogelijk. Het gebruik van een zachte doek of een zachte spons met een neutraal
schoonmaakmiddel of een desinfecterend middel op basis van alcohol is aanbevolen.

REINIGEN VAN HET GLAZEN DEKSEL
Het is raadzaam om het glazen deksel na ieder gebruik op dezelfde manier schoon te maken.
Het gebruik van een zachte doek of een zachte, met drinkwater bevochtigde spons, of speciale producten
voor de reiniging van glas is aanbevolen.

REINIGEN VAN DE SEALBALK
Wij adviseren u om het oppervlak van de sealbalk
maandelijks te reinigen om eventuele resten te
verwijderen die de kwaliteit van de hermetische
afsluiting van de zakken negatief kunnen beïnvloeden.
Zet de sealbalk (A) omhoog om deze handeling te
vergemakkelijken en haal de balk uit de twee pennen
(B) .
Het gebruik van een zachte doek of een zachte spons
met een neutraal schoonmaakmiddel of een
desinfecterend middel op basis van alcohol is
aanbevolen.
Klem de balk na de reiniging op de twee pennen (B) met behulp van de twee gaten op de onderkant van
de balk en controleer of deze goed vastgeklemd is.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

A

A

B

A
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BELANGRIJK Verwijder de zwarte teflon band niet. Gebruik geen schrapers of schurende
gereedschappen.

PERIODE VAN STILSTAND
Als u denkt het apparaat voor lange tijd niet te gebruiken, reinig het dan zorgvuldig aan de binnen- en
buitenkant.
Controleer voordat u het apparaat opnieuw gebruikt of het onbeschadigd is en reinig het zorgvuldig.

STORING
Controleer bij storingen of netsnoer correct in het stopcontact is gestoken en ga na of er stroom op het
stopcontact staat, voordat u contact opneemt met de verkoper van KitchenAid voor de servicedienst.
Controleer bovendien of de pakking van het glazen deksel goed geplaatst is en of de sealbalk correct op de
pennen is geklemd.
Als de verpakkingsmachine ook na de geadviseerde controles niet werkt, moet het apparaat van het
elektriciteitsnet worden losgekoppeld. Neem daarna contact op met de verkoper of een erkend
servicecentrum van KitchenAid.

Mededelingen en meldingen

Melding dat de olie van de pomp moet worden vervangen (Cyclusteller olie)
De verpakkingsmachine is voorzien van een hoogwaardige vacuümpomp die via een recirculerend systeem
gesmeerd wordt met een speciale smeerolie die voor deze toepassing ontwikkeld is.
Mettertijd ondergaat de olie een normale verslechtering door het gebruik van de machine.
Daarom moet de olie om de 2500 cycli worden ververst om de prestaties van het apparaat niet negatief te
beïnvloeden. De machine geeft een signaal wanneer de olie ververst moet worden.

BELANGRIJK De olie mag alleen door een erkende monteur van KitchenAid worden ververst.

Als de limiet voor de olieverversing is bereikt, gaan bij inschakeling van de machine alle controlelampjes
van het bedieningspaneel 3 seconden knipperen en klinkt er een geluidssignaal (lang). Dit zichtbare
en hoorbare signaal waarschuwt dat de olie van de pomp moet worden ververst.

Elke cyclus kan worden ingeschakeld, ook al is het alarm actief. Het alarm wordt gereset zodra de olie
wordt ververst.

Storingssignaleringen 
De machine is gebouwd volgens alle geldende Europese normen en richtlijnen en is bovendien uitgerust
met veiligheidssystemen die de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker garanderen.
Bij een storing van de elektrische installatie treedt de machine in een alarmtoestand, die als volgt wordt
gesignaleerd:
• alle controlelampjes van het bedieningspaneel knipperen;
• de bedieningen worden automatisch uitgeschakeld.

Schakel de machine bij deze signalering uit en wacht ongeveer 15 minuten tot de machine afgekoeld is en
de thermische beveiligingen automatisch hersteld worden.
De machine opnieuw inschakelen. Als de storing opnieuw wordt gesignaleerd, is het raadzaam om het
netsnoer uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met de dealer of een erkend servicecentrum
van KitchenAid onder vermelding van het volgende:
• de gegevens op het typeplaatje (links van de lade);
• de aankoopdatum.

Probeer het apparaat op geen enkele wijze te repareren of te wijzigen, omdat
dit gevaarlijk kan zijn en de garantie kan doen vervallen; vertrouw uitsluitend op gekwalificeerde en
erkende monteurs.

WAARSCHUWING
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Signalering onvoldoende vacuüm 
De machine is voorzien van een systeem dat het bereikte vacuümniveau in de vacuümkamer detecteert.
Dit is belangrijk voor een correcte werking van het apparaat. Als het minimale vacuümniveau niet wordt
bereikt, wordt de cyclus na ongeveer een minuuta utomatisch onderbroken.

Het apparaat signaleert de storing met het controlelampje van de toets , dat gedurende 20 seconden
knippert, samen met een intermitterend geluidssignaal.
Als de oorzaak niet wordt weggenomen, wordt de beschreven alarmsituatie herhaald.
Controleer of het deksel goed sluit en of de pakking goed in zijn behuizing is geplaatst, voordat u contact
opneemt met de dealer of een erkend servicecentrum van KitchenAid.
Als de storing ook na de geadviseerde controles aanhoudt, neem dan contact op met de dealer of een
erkend servicecentrum en vermeld de gegevens op het typeplaatje (zie par. "Storingssignaleringen").

Tijdelijke stroomuitval
Als de stroom tijdens een cyclus uitvalt, wordt de vacuümkamer bij terugkeer van de elektrische voeding
gedecompresseerd en keert de machine in de oorspronkelijke toestand terug.
Wacht ongeveer 20 seconden voordat u een nieuwe cyclus start.

Als de stroom tijdens de eerste inschakelfase uitvalt, dan keert de machine bij terugkeer van de elektrische
stroom terug naar de eerste inschakeltoestand.

Automatische ontvochtigingscyclus van de olie in de pomp
Tijdens de automatische ontvochtigingscyclus van de olie wordt de waterdamp die tijdens het gebruik van
het apparaat in de pomp wordt gevormd, afgevoerd.
Om de cyclus in te schakelen sluit u het deksel normaal met lege kamer en houd het omlaag. Druk daarna
5 seconden op de toets vacuümcyclus voor KitchenAid-zakken. De duur van deze cyclus is 20 minuten.
Bij intensief gebruik van het apparaat is het aanbevolen om de cyclus wekelijks uit te voeren om de
machine langdurig functioneel en efficiënt te houden.

De kern van het apparaat is de vacuümpomp. Ga als volgt te werk om de pomp te beschermen tegen
oxidatie van de binnenwanden en tegen de daaruit volgende blokkering van de rotor door geoxideerde
resten, diezich voordoen als de met de lucht aangezogen waterdamp langdurig in het pomphuis verblijft:
1. Verpak het product altijd koud, mogelijk bij +3/+4 °C. Hoe warmer het product, hoe korter de

houdbaarheid en hoe meer condens er in de pomp wordt gevormd, waardoor deze geoxideerd en
beschadigd raakt.

2. Als het apparaat slechts onregelmatig wordt gebruikt, moeten minstens 2-3 complete vacuümcycli voor
KitchenAid-bakken met lege kamer worden uitgevoerd, voordat de producten worden verpakt.
Hierdoor kan de olie van de pomp op temperatuur worden gebracht en de waterdamp worden
afgevoerd.
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Storingen opsporen

STORING FUNCTIE MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSING

Alle controlelampjes van het
bedieningspaneel knipperen.

Oververhitting; schade aan het
elektronische circuit.

Schakel de machine uit en wacht
ongeveer 15 minuten voor de
afkoeling en het automatische herstel
van de thermische beveiligingen.
Als hetzelfde probleem zich voordoet
zodra het apparaat opnieuw wordt
ingeschakeld, laat dan de
vermogenskaart door een monteur
vervangen

Het controlelampje van de toets
STOP knippert en er klinkt een
intermitterend geluidssignaal

Onvoldoende vacuüm in de
vacuümkamer (de vacuümsensor
stuurt geen signaal naar de printplaat
om te waarschuwen dat het minimale
vacuüm bereikt is).

• Deksel niet aangedrukt bij de start
van de cyclus.

• Slecht geplaatste deksel van de
vacuümhouder.

• Versleten of slecht geplaatste
pakking van het deksel.

• Ingreep van een monteur voor de
controle van het luchtcircuit, van de
sensor van de plaat en van de
vacuümpomp.

• Ingreep van een monteur om te
controleren of de
elektromagentsiceh kleppen correct
worden geopend.

• De thermische beveiliging van de
vacuümpomp is in werking
getreden: schakel het apparaat uit
en wacht ongeveer 15 minuten.

Bij inschakeling gaan alle
controlelampjes van het
bedieningspaneel 3 seconden
knipperen en klinkt er een
geluidssignaal. 

Melding die waarschuwt dat de olie
ververst moet worden omdat er meer
dan 2500 bedrijfscycli hebben
plaatsgevonden.

Ingreep van een monteur voor de
verversing van de olie van de pomp.

De cyclus wordt gestart (de
toetsen knipperen), maar de
pomp start niet.

De thermische beveiliging van de
pomp is in werking getreden vanwege
oververhitting.

Schakel het apparaat uit en wacht
ongeveer 15 minuten voordat u het
weer onder spanning zet.

De machine wordt niet
ingeschakeld

Geen netvoeding. Controleer de aansluiting op het
elektriciteitsnet.

Weinig vacuüm in de zak 1. Onregelmatige of onvoldoende
verzegeling van de zak.

2. Onregelmatig sealkoord
3. Vuile of doorboorde zak.
4. De afmetingen van de zak zijn niet

geschikt voor de afmetingen van
het product.

5. Onvoldoende rendement van de
pomp.

1. Plaats de zak op correcte wijze.
2. Controleer de toestand van de

teflon. Ingreep van een monteur
voor de vervanging van de teflon en
controle van de weerstand van de
las.

3. Neem een andere zak.
4. Kies een zak waarin het product

niet meer dan 2/3 van het volume
inneemt.

5. Ingreep van een monteur voor de
controle van de pomp.

De machine sealt de zakken niet. 1. Vuile contacten.
2. Gebroken weerstand sealbalk.
3. Geen netvoeding.
4. Elektromagnetische 3-wegklep

geblokkeerd of vuil.

1. Neem de sealbalk uit de twee
pennen en reinig de twee gaten
voor het contact met de balk met
een borsteltje.

2. Ingreep van een monteur voor de
vervanging.

3. Ingreep van een monteur voor de
controle van de bedrading en de
printplaat.

4. Ingreep van een monteur voor de
vervanging.

Tabelle Abhilfe bei Störungen
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Voordat u contact opneemt met de
klantenservice van KitchenAid:
1. Controleer of het niet mogelijk is het probleem

zelf op te lossen aan de hand van punten die
beschreven worden in "Het opsporen van
storingen".

2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde
klantenservice als na het uitvoeren van deze
controles de storing nog steeds aanwezig is.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
• Het servicenummer (dit is het nummer na het

woord Service op het typeplaatje) op de
linkerzijde van het apparaat is zichtbaar als het
apparaat naar buiten wordt getrokken. Het
servicenummer staat ook in het garantieboekje;

• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.

Wend u tot een erkend technisch
servicecentrum, als er reparatiewerkzaamheden
verricht moeten worden (dan zijn het gebruik van
originele onderdelen en een correcte reparatie
gegarandeerd).

Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.

Klantenservice 
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Algemene waarschuwingen

• Deze handleiding maakt deel uit van het apparaat en levert alle benodigde aanwijzingen voor een
correcte installatie en een goed onderhoud van de machine.

• Deze handleiding moet op een bekende plaats worden bewaard die toegankelijk is voor alle bevoegde
medewerkers (installateur, gebruiker, onderhoudsmonteur).

• De installatie mag uitsluitend door bevoegd en gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd volgens de
aanwijzingen en voorschriften in deze handleiding.

• De installateur moet bovendien eventuele voorschriften betreffende brandbestrijding controleren.
• De vacuümpomp bevat olie. Houd de verpakking en het apparaat altijd in een horizontale stand om te

voorkomen dat er olie uit de ontluchting van de pomp stroomt.
• Het apparaat moet altijd door twee of meer personen worden verplaatst.
• Draag altijd beschermende handschoenen tijdens het verplaatsen of installeren.
• Het verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen en dieren. Zorg ervoor dat zij er niet mee

spelen.
• Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte met hoge temperaturen en weinig ventilatie en vermijd

blootstelling aan direct zonlicht, weersinvloeden en warmtebronnen.

Elektrische aansluiting

Dit apparaat moet worden geaard.
• De elektrische aansluiting van het apparaat moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde

monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.

• De installateur is verantwoordelijk voor een goede elektrische aansluiting van het apparaat en voor de
inachtneming van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften.

• Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, na inbouw in het meubel, aan te sluiten op het
stopcontact. Controleer of de kabel tijdens de installatie van het apparaat in het meubel niet wordt
platgedrukt, doorgesneden of beschadigd.

• Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een
omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten nodig.

• In geen geval meervoudige stekkers of verlengsnoeren gebruiken.
• Zodra de installatie is voltooid mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn.
• Controleer of de spanning die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de

netspanning in de woning. Het typeplaatje is op de linkerkant van het apparaat geplaatst (zichtbaar als
het apparaat uit het meubel wordt getrokken).

• Eventuele vervangingen van het netsnoer (zie tabel) moeten eenduidig worden uitgevoerd door
bevoegde servicecentra.

Tabel van de netsnoeren 

Aantal geleiders Type kabel

IN ~ + H05 RR-F 3x 1,5,mm2
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KitchenAid antivingerafdruk stalen voorpaneel 

De vacuümmachine is ontworpen om volledig in uw keuken te worden opgenomen: het voorpaneel kan
door uw installateur worden bevestigd en moet de volgende standaard afmetingen hebben (zie de
installatieschema's)

595 mm x 455 mm

Bovendien is het antivingerafdruk stalen voorpaneel van KitchenAid als accessoire verkrijgbaar. Neem voor
de bestelling van dit paneel contact op met uw verkoper en vraag om het volgende artikel:

Voorpaneel van KitchenAid
KASV4510 - 8513 609 01000

Technische gegevens

Spanning: 220-240 V / 50/60 Hz
Maximaal opgenomen vermogen: 290 Watt
Motorvermogen vacuümpomp: 120 W / 50 Hz
Formaat van de zakken (breedte-hoogte): 15x25 cm (klein) - 20x20 cm (groot)
Inhoud vacuümbakken: 0.7 l (klein) - 1.4 l (groot)
Slag lade tijdens werking: 505 mm
Totale uitgetrokken lengte van de lade: 600 mm
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