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SIKKERHET

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

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. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må ikke 
blenderen senkes i vann eller annen væske.

3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre 
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under 
tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke apparatet 
på en trygg måte og forstår farene som er involvert. 
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og 
brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten 
veiledning.

4. Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk, før 
deler monteres eller demonteres og før rengjøring.

5. Unngå direkte berøring med bevegelige deler.
6. Blenderen må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet 

er defekt, hvis den mistes i gulvet eller skades 
på annen måte. Returner apparatet til nærmeste 
autoriserte servicesenter for feilsøking, reparasjon eller 
elektrisk eller mekanisk justering.

SIKKERHET
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SIKKERHET SIKKERHET

7. Må ikke brukes utendørs.
8. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller 

benk. 
9. Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i blenderen 

når den er i gang, da dette kan forårsake alvorlig 
personskade og/eller føre til at blenderen ødelegges. Det 
kan brukes en skrape, men kun når blenderen ikke er i 
gang.

10. Kniven er skarp. Vær forsiktig når du håndterer 
skarpe kniver, tømmer beholderen og under 
rengjøring.

11. Hvis det brukes tilbehør som ikke er anbefalt av 
KitchenAid, kan det føre til risiko for personskade.

12. Et blinkende lys angir at apparatet er klart til bruk. 
Unngå enhver kontakt med bladene eller bevegelige 
deler.

13. Vær forsiktig hvis varm væske blandes i kolben, da 
den kan sprute ut av blenderen på grunn av plutselig 
dampdannelse.

14. 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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SIKKERHETSIKKERHET

Krav til strømforsyning

Spenning: 220-240 volt

Frekvens: 50/60 hertz

Wattforbruk: 1300 watt

MERK: Hvis støpselet ikke passer i stik-
kontakten, 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.

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

Kassering av elektrisk utstyr

Kassering av innpakningsmaterialet 
Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart 
og er merket med resirkulerings symbolet .  
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 2012/19/EU 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, renovasjons vesenet eller 
forretningen der du anskaffet det.
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SIKKERHETSIKKERHET

Hestekreftene til blendermotoren ble målt med et dynamometer, et apparat som 
laboratorier bruker regelmessig for å måle den mekaniske kraften til motorer. Referansen 
til motorens toppnivå på 2,0 hestekrefter (HK) gjenspeiler hestekreftene til selve motoren, 
og er ikke hestekreftene som oppnås i blenderbeholderen. Som med enhver blender, er 
utgangseffekten i beholderen ikke det samme som hestekreftene til selve motoren. Denne 
motoren produserer maks. 1,8 HK i beholderen, noe som gjør blenderen robust nok til alle 
oppskriftene dine.

MERK: I tråd med retningslinjer fra produsentene av medisinske enheter, og i likhet med mange 
produkter som inneholder magneter, anbefales det at personer med implanterbare pacemakere/
defibrillatorer bruker blenderen med forsiktighet og holder en avstand på 30 cm mellom 
enheten sin og blenderen.

Motorens hestekrefter
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DELER OG FUNKSJONER

Deler og tilleggsutstyr

Beholder med lokk, 
uten BPA

Bryter for 
funksjonsvalg*

Trykkstøpt 
metall

konstruksjon 

Utløserspak 
for beholder

Kniver av 
rustfritt stål

Avtakbart ingrediensbeger 
med målestreker

Avtakbar trakt

* Se avsnittet Veiledning til blenderfunksjoner.

Magnetisk drivverk 
(ikke synlig)

MONTERE BLENDEREN

BETJENING
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DELER OG FUNKSJONER MONTERE BLENDEREN

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

Før du bruker blenderen, må du sette inn 
støpselet i en jordet stikkontakt.

Før førstegangsbruk
Før du bruker blenderen for første gang, 
tørk av motordelen med en varm, fuktig 
klut. Tørk deretter av med en fuktig klut. 
Tørk med en myk klut. Vask beholderen, 
lokket og ingrediensbegeret i varmt såpevann 
(se delen Vedlikehold og rengjøring). Skyll 
av delene og tørk med en myk klut.

Bruk av blenderen

Før bruk
Før blenderen brukes, pass på at beholderen 
er ordentlig låst til motordelen.

Blenderen fungerer ikke hvis beholderen og 
lokket ikke sitter ordentlig på plass. Hvis du 
tar beholderen av motordelen før blenderen 
stopper, utløses knivbremsen for å stoppe 
knivene, og blenderen stopper etter 
noen sekunder.

Blenderen har fire forhåndsinnstilte oppskrifts-
programmer: Kalde drikker / smudier, 
milkshake, supper/sauser og juice. Den har 
også ulike hastigheter og pulsvalg slik at du 
kan tilpasse miksingen til akkurat din oppskrift. 
Se Veiledning til blenderfunksjoner for mer 
detaljert informasjon.

Klargjøre blenderen til bruk

BETJENING
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BETJENING

3 Juster toppen av beholderen for å skyve 
den under toppen av motordelen, 
og skyv beholderen fremover inn 
på apparathuset. Påse at beholderen 
går rett inn og låser seg på plass. 

1 Ta beholderen av motordelen for 
å fylle den med ingredienser. Trekk 
i utløserspaken for beholderen for å ta 
den av. Ta godt tak i håndtaket og trekk 
beholderen rett mot deg for å fjerne den. 
 
 
 
 
 

4 Påse at beholderen sitter ordentlig 
på plass ved å sørge for at klaffen på 
beholderens utløserspak sitter mellom 
de to trekantede hakkene nederst 
på beholderen. Du hører et klikk når 
beholderen er satt ordentlig på plass.

BETJENING

2 Ha ingrediensene i beholderen. Tilsett 
væsker først, deretter myke matvarer, 
og is eller frossen frukt til slutt. Pass 
på så du ikke overgår beholderens 
maksimums strek for påfylling – spesielt 
når du hovedsakelig bruker væsker. Sett 
lokket på tuten av beholderen først, og 
trykk deretter ned på siden av lokket 
nær håndtaket mens du passer på at 
lokket sitter rett. Blenderen fungerer 
ikke uten at lokket sitter på plass.

MERK: 1 cm av plattformen skal være 
synlig hele veien rundt beholderen når 
den er ordentlig låst på plass.
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BETJENING

6 Trykk på Start/Pause-knappen.  
 
 

5 Vri valgbryteren til ønsket forhåndsinnstilt 
program eller hastighets valg 
(se Veiledning til blenderfunksjoner 
for mer informasjon).

BETJENING

7 Du kan bruke det avtakbare ingrediens-
begeret og den avtakbare trakten for 
å tilsette flere ingredienser i beholderen 
under miksingen, hvis nødvendig. 
Begeret har praktiske målelinjer for 
nøyaktig måling av ekstra ingredienser.

10 Trekk i utløserspaken for å fjerne 
beholderen når miksingen er fullført. 
Ta godt tak i håndtaket og trekk 
beholderen rett mot deg for 
å fjerne den.

8 Hvis du vil bruke pulsfunksjonen, 
vrir du bryteren til Pulse, og trykker 
deretter ned og holder inne Start/
Pause-knappen så lenge du ønsker.  
 

9 Blenderen stopper automatisk når 
programmene er fullført. Blenderen 
ringer for å signalisere at syklusen er 
fullført, eller du kan trykke på Start/
Pause for å stanse blenderen manuelt.
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BETJENING

Veiledning til blenderfunksjoner 

Innstilling Beskrivelse Miksetid 
(i min:sek)

Varer som skal mikses

 
KALDE 

DRIKKER / 
SMUDIER

Raske pulseringer 
for å knuse store 
mengder harde 
matvarer slik som is, 
frosne grønnsaker 
eller frossen frukt.

1:05

Miksede drinker 
med is

Knust is

Dypfryst, hakket frukt 
(tin den litt til du kan 
kan stikke en knivspiss 
i den)

 
MILKSHAKE

Miksing over lang tid 
i lav hastighet for å lage 
en jevn konsistens 
ved miksing av tykke, 
klebrige matvarer.

1:39

Iskrembaserte drikker

Melkebaserte drikker 
med sorbé/is

Frosne yoghurt-
baserte drikker

Potetpuré

Bløt ricotta eller 
cottage cheese

Most frukt eller 
grønnsaker / barnemat

Purert kjøtt/babymos

Pannekake-/vaffelrøre

 
SUPPER/
SAUSER

Gradvis opptrapping 
av hastighet og styrke. 
Særlig godt egnet 
for miksing av varme 
ingredienser.

1:25

Varme drikker

Soup (Suppe)

Salatdressing

Varme sauser

 
JUICE

Høy knivhastighet 
for å mikse til en 
fin konsistens for 
oppskrifter med mat 
med høyt fiberinnhold 
eller med skall eller frø.

1:29

Fruktjuice fra dypfryst 
konsentrat

Fruktbaserte drikker 
(tynne)

Kald frukt- eller 
grønnsakssaus

Finhakket fersk frukt

Finhakkede, 
ferske grønnsaker

 
PULSTAST

Gir deg nøyaktig 
kontroll over 
miksingens varighet 
og frekvens.

Glimrende for 
oppskrifter som 
krever en lett hånd.

Korte pulseringer 
på 2–3 sekunder 

etter behov

Krydret strøkavring

Søt strøkavring

Kjøttsalat til 
sandwichfyll

Hakket frukt

Hakkede grønnsaker

ULIKE 
HASTIGHETER

Justerbare hastigheter 
for fininnstilt hakking 
og miksing tilpasset 
enhver oppskrift.

Opptil 2:00, ut fra 
oppskriftsbehov

Pesto

Dipp

Reven hard ost

Luftig gelatin til 
kaker/desserter

Ostekake

Mousse

De fire forhåndsinnstilte oppskriftsprogrammene er alle utviklet 
basert på typiske oppskrifter i den kategorien. Men ikke alle 
oppskrifter er like, og noen ganger kan en spesifikk oppskrift mikses 
bedre på et program som ikke er innlysende. Enkelte milkshaker 
med frossen frukt mikses for eksempel bedre på programmet for 
kalde drikker / smudier. Når du lager smudier, kan det også hende 
at du foretrekker den finere konsistensen som juiceprogrammet 
gir. Vi oppfordrer deg til å eksperimentere for å finne det beste 
programmet for dine favorittoppskrifter.

TIPS FOR GODE RESULTATER
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BETJENING TIPS FOR GODE RESULTATER

Hurtigtips

Bruk av blenderen
• Stopp blenderen før du bruker redskaper 

i beholderen. Slikkepott av gummi til 
å blande ingrediensene må kun brukes 
når blenderen er av. Bruk ikke noe redskap, 
inklusive slikkepott, i beholderen når 
motoren er i gang.

• Blenderen tåler varme ingredienser. Avkjøl 
om mulig varm mat før du blender den. 

• For best resultat bør du unngå å fylle opp 
beholderen helt når du mikser varme 
matvarer eller væsker. Sett på lokket, 
fjern ingrediensbegeret i midten og legg 
et håndkle over toppen. Ikke ta på lokket 
på beholderen med hånden når du 
blender varm mat eller væske.

• Blenderen er ikke beregnet på bruk 
til oppvarming.

Magnetisk miksing 
• Vær oppmerksom på at beholderen 

og motordelen inneholder magneter 
som kan tiltrekke seg andre elementer. 
Beholderen kan for eksempel tiltrekke 
seg metallredskaper i nærheten når den 
settes på en kjøkkenbenk.

• Metallgjenstander kan også bli trukket 
til blenderens motordel hvis beholderen 
ikke sitter på plass. Blenderen fungerer 
imidlertid ikke uten at beholderen og 
lokket sitter på plass.

• Kontroller at bunnen av beholderen 
ikke inneholder små magnetiske rester 
før hver bruk.

Miksing i ulike hastigheter
• For blandinger som mikses på innstillingen 

for ulike hastigheter, start mikseprosessen 
på en lavere hastighet for å blande 
ingrediensene grundig. Øk deretter 
til en høyere hastighet ved behov. 
De forhåndsinnstilte oppskrifts-
programmene gjør miksingen enklere 
ved å variere hastighetsnivået automatisk. 

• Siden blenderen kan fungere uten 
innblanding fra brukeren, slår funksjonen 
for ulike hastigheter seg automatisk 
av etter ca. to minutter for å sikre at 
den ikke kjører lenger enn tiltenkt og 
oppskriften ikke blir mikset for mye. 
Hvis du vil mikse lenger, tilbakestiller 
du blenderen til OFF/O-stillingen og 
kjører den på nytt etter behov.

Bruke ingrediensmateren
• Hvis ønskelig, kan du ta av ingrediens-

begeret i midten for å tilsette ingredienser 
mens blenderen er i gang. 

• Ingrediensbegeret og trakten må vaskes 
selv om ingrediensene ikke tilsettes 
gjennom ingrediensmateren.

• For grundig bearbeiding av ingrediensene, 
tilsett dem tidlig i syklusen slik at blenderen 
kan bearbeide dem ordentlig.

• Hvis biter av frukt og grønnsaker er 
ønskelig, tilsett ingrediensene mot 
slutten av miksesyklusen.

• Hvis ingrediensbegeret ikke sitter ordentlig, 
må du påse at trakten er satt ordentlig 
nedi. Hvis du får problemer, roterer du 
enten trakten eller begeret inntil du finner 
riktig posisjon. 

• Tørk mellomlegget inne i trakten rent 
etter hver bruk.

Knusing av is
• Is rett fra fryseboksen er lettere å knuse 

enn delvis smeltet is til snø.
• Mindre isbiter hakkes eller knuses fortere 

enn store biter.
• For best resultat bør du knuse isen ved 

å tilsette den gjennom ingrediensmateren 
mens blenderen er i gang.
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TIPS FOR GODE RESULTATER

Fjerne klumper i saus: Hvis det blir 
klumper i sausen, hell den i beholderen. 
Sett på lokket og miks på Milkshake-
innstillingen til den er jevn.

Blande mel og væske til jevning: 
Hell flytende ingredienser i beholderen først, 
og tilsett deretter melet på toppen. Sett på 
lokket og miks på Milkshake-innstillingen.

Lage hvit saus: Hell melk i beholderen 
først, og tilsett deretter melet på toppen, 
og salt ved behov. Sett på lokket og miks 
på Milkshake-innstillingen.

Lage pannekake eller vaffelrøre av 
ferdigblanding: Hell flytende ingredienser 
i beholderen først, og tilsett deretter 
blandingen og de andre ingrediensene på 
toppen. Sett på lokket og miks på Milkshake-
innstillingen. Slå av blenderen og skrap av 
sidene på beholderen etter behov.

Lage smudier: Tilsett væsker og 
frosne ingredienser i beholderen først, 
og tilsett deretter andre ingredienser. 
Sett på lokket og miks på innstillingen 
for Kalde drikker / smudier.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvordan...

Oppløse smakstilsatt gelatin: 
Hell kokende vann i beholderen, ha i gelatin. 
Fjern ingrediensbegeret i midten og legg et 
håndkle over lokket. Bruk innstillingen for 
ulike hastigheter og miks på lav hastighet 
til gelatinen er oppløst, i rundt 10 til 
30 sekunder. Ha i de andre ingrediensene.

Hakk frukt og grønnsaker: Ha 475 ml 
frukt- eller grønnsakbiter i beholderen. 
I Puls-modus dekker du til og mikser mens du 
pulserer noen ganger, rundt to til tre sekunder 
hver gang, til du når ønsket konsistens.

Purere frukt: Ha 475 ml hermetisk eller 
kokt frukt i beholderen. Ha i 30 til 60 ml 
fruktjuice eller vann per 240 ml. frukt. Sett 
på lokket og miks på Milkshake-innstillingen.

Purere grønnsaker: Ha 475 ml hermetiske 
eller kokte grønnsaker i beholderen. 
Ha i 3-4 ss buljong, vann eller melk 
pr. 240 ml. grønnsaker. Sett på lokket 
og miks på Milkshake-innstillingen. 
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Rengjøre blenderen

• Rengjør blenderen grundig etter bruk. Pass på å trekke ut støpselet før rengjøring.
• Blenderens motordel eller ledning må ikke dyppes i vann, da dette kan skade blenderen.
• Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper, da dette kan skrape opp blenderen.

1 Slik rengjør du blenderens motordel 
og ledning: Trekk ut blenderens støpsel 
før rengjøring. Tørk av med en varm, 
fuktig klut, rengjør med en fuktig klut og 
tørk med en myk klut. Pass på å rengjøre 
innsiden av ingrediens materen hver gang.

TIPS FOR GODE RESULTATER

2 Rask rengjøring av blenderen mens 
den står i motordelen: Tilsett 1 dråpe 
oppvaskmiddel til en halv beholder med 
vann, og kjør på syklusen for Kalde 
drikker / smudier. Hell ut vannet når 
syklusen er fullført, og skyll godt.

3 Slik rengjør du beholderen, lokket, ingrediensbegeret og trakten: Vask alle delene på 
øverste eller nederste hylle i oppvaskmaskinen. Eller de kan vaskes for hånd med såpevann, 
skylles og tørkes.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

MERK: For best resultat ved rengjøring av blenderen bør du ta lokket, ingrediensbegeret 
og trakten helt av og vaske alle delene grundig etter hver bruk.
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FEILSØKINGFEILSØKING

VIKTIG: Blenderen fungerer ikke i noen hastighet med mindre du trykker på Start/Pause-
knappen først.

Forstå blenderens blinkende koder

LEDindikatoren blinker 
langsomt

LEDindikatoren blinker 
hurtig

LEDindikatoren blinker 
ikke

Klarmodus
Når lyset på LED-indikatoren 
blir langsomt sterkere og 
deretter slår seg av, vil 
blenderen være klar for bruk. 
Trykk på Start/Pause-knappen 
for å begynne å mikse.

Feilmodus
Hvis LED-indikatoren blinker 
hurtig på og av, er ikke 
blenderen klar for miksing.
De vanligste årsakene 
inkluderer:
-  At beholderen ikke 

sitter ordentlig
-  At beholderen ble fjernet 

før miksingen var fullført
-  At blenderen har kjørt 

seg fast
Vri først bryteren til OFF/O. 
Påse deretter at beholderen 
sitter ordentlig på plass. Velg 
innstilling og trykk på Start/
Pause-knappen.
Hvis blenderen har kjørt 
seg fast, stopper den for 
å unngå å skade motoren. 
Trykk på Start/Pause, og trekk 
deretter ut støpselet. Fjern 
beholderen fra motordelen 
og frigjør knivene med en 
skrape ved å bryte opp eller 
fjerne innholdet nederst 
i beholderen. Start på nytt 
ved å vri bryteren til OFF/O-
stilling. Vri den deretter til 
ønsket innstilling og trykk 
på Start/Pause.

Hvis LED-indikatoren ikke 
blinker etter at en innstilling 
er valgt, er ikke blenderen 
klar for miksing.
De vanligste årsakene 
inkluderer:
-  At blenderen er i dvalemodus
-  At blenderens støpsel er 

trukket ut eller det har 
oppstått et strømbrudd

Blenderen kan ha gått 
inn i en inaktiv modus 
eller dvalemodus. Denne 
funksjonen sparer strøm hvis 
blenderen står uten oppsyn 
i noen minutter. Når du 
tilbakestiller apparatet til 
OFF/O, settes blenderen 
i aktiv modus igjen. Vri først 
bryteren til OFF/O. Påse 
deretter at beholderen 
sitter ordentlig på plass. 
Velg innstilling og trykk 
på Start/Pause-knappen.
Hvis blenderen ikke var 
i dvalemodus, sjekk om 
blenderen er koblet til et 
jordet strømuttak, og trykk 
deretter på Start/Pause. 
Hvis blenderen fortsatt 
ikke virker, se nedenfor for 
ytterligere informasjon om 
å rette opp i driftsfeilen.
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Hvis problemet ikke kan løses med trinnene i denne delen, kontakt et autorisert servicesenter 
(se delen Garanti og service). 

Blenderen slutter å virke under blending

• Tap av strøm – vri valgbryteren til OFF/O-
stillingen, og vri den deretter til ønsket 
innstilling og trykk på Start/Pause. 

• Blenderen slår seg automatisk av etter 
ca. to minutters miksing på innstillingen 
for ulike hastigheter. Du tilbakestiller den 
ved å vri valgbryteren til OFF/O-stillingen, 
og deretter tilbake til ønsket innstilling, 
før du trykker på Start/Pause.

• Blenderen kan ha kjørt seg fast. Hvis 
blenderen har kjørt seg fast, vil den 
stoppe for å forhindre at motoren skades. 
Vri bryteren til OFF/O, og trekk deretter ut 
støpselet. Fjern beholderen fra motordelen 
og frigjør knivene med en skrape ved 
å bryte opp eller fjerne innholdet nederst 
i beholderen. Start på nytt ved å vri 
bryteren til OFF/O-stilling. Vri den deretter 
til ønsket innstilling og trykk på Start/Pause. 

Blenderen virker ikke når det velges en innstilling

• Hvis LED-indikatoren blinker hurtig av 
og på, kan det hende at beholderen ikke 
sitter ordentlig på plass, eller blenderen kan 
ha gått i dvalemodus og må tilbakestilles 
til OFF/O. Følg instruksjonene ovenfor 
under Feilmodus.

• Sjekk om blenderen er koblet til et jordet 
strømuttak. Hvis den er det, trykk på 
Start/Pause og trekk deretter ut kontakten 
til blenderen. Koble til igjen i samme uttak, 
og trykk på Start/Pause. Hvis blenderen 
fortsatt ikke virker, sjekk sikringen eller 
bryteren på den elektriske kretsen 
blenderen er koblet til og pass på.

• Det er ikke sikkert at beholderen sitter 
helt på plass. Påse at den er satt helt inn 
og at lokket er justert. 

• Det kan hende at blenderen må tilbakestilles. 
Vri den til OFF/O-stillingen og tilbake til den 
ønskede innstillingen.

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
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GARANTI OG SERVICE

Garanti for blenderen Kitchenaid

Garantiens lengde: KitchenAid betaler for: KitchenAid betaler 
ikke for:

Europa, Midtøsten 
og Afrika:
For modell 5KSB5080: 
Sju års full garanti 
fra kjøpsdato.

For Modell KSB5075: 
To års full garanti 
fra kjøpsdato.

Reservedeler og reparasjons-
arbeidskostnader for 
å korrigere defekter 
i materialer eller utførelse. 
Servicen må utføres av et 
serviceverksted som er 
autorisert av KitchenAid.

A.  Reparasjoner når blenderen 
blir brukt til annet enn 
vanlig matlaging.

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

Servicesentre

Kundeservice

All service bør utføres lokalt av et service-
senter 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

© 2015. Alle rettigheter forbeholdt. 
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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