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sÄkerHeTsföreskrifTer för Blender

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska 
alltid grundläggande säkerhetsregler följas, 
bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt 
kan det leda till personskada.

2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga 
blendern i vatten eller annan vätska.

3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 
med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på 
erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert 
sätt samt förstår eventuella risker.

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn 
under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental 
förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de 
inte övervakas eller först får instruktioner angående 
säker användning av apparaten och eventuella risker. 
Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra 
eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.

5. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, 
innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring.

6. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
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sÄkerHeTsföreskrifTer för Blender

7. Använd inte en blender om nätsladden eller stick
kontakten är skadad, om det är något fel på apparaten 
eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. 
Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter 
för undersökning, reparation eller elektrisk eller 
mekanisk justering.

8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. 

10. Håll händer och redskap utanför behållaren under 
mixningen för att minska risken för allvarliga personskador 
eller skador på blendern. En slickepott eller liknande 
redskap kan användas, men endast när maskinen inte 
är igång.

11. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar 
vassa knivblad, när du tömmer tillbringaren och 
under rengöring.

12. Användning av tillbehör som inte har rekommenderats 
av KitchenAid kan medföra risk för personskador.

13. När lampan blinkar är blendern klar att använda – 
undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.

14. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom 
liknande användningsområden, såsom:
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor 
och i andra arbetsmiljöer.

 - i gårdshus.
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer. 
 - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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sÄkerHeTsföreskrifTer för Blender

krav på elektrisk utrustning

Spänning: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

Motoreffekt: 1300 Watt

OBs! Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en behörig 
elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten 
på något sätt. Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig 
elektriker eller servicepersonal installera 
ett eluttag nära köksmaskinen om sladden 
är för kort.

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING

avfallshantering av elektrisk utrustning

sopsortering av förpackningsmaterialet 
Förpackningsmaterialet består av 100 % 
återvinningsbart material och är märkt 
med återvinningssymbolen . De olika 
beståndsdelarna bör därför sopsorteras 
i enlighet med anvisningarna på den lokala 
återvinningsstationen. 

kassering av produkten 
- Den här produkten är märkt enligt 
EG direktivet 2012/19/EU rörande 
avfall från elektrisk och elektronisk 
utrustning (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE). 

- Genom att sedan slänga denna produkt 
på ett riktigt sätt bidrar du till att värna 
om miljö och hälsa. 

- Om symbolen  finns på produkten 
eller i den medföljande dokumentationen 
får den inte slängas i hushållssoporna utan 
måste lämnas till återvinningsstationen och 
sorteras som elskrot. 

Mer detaljerad information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna 
produkt kan du få från lokala myndigheter, 
avfallsentreprenör eller från butiken där 
du köpte produkten.
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sÄkerHeTsföreskrifTer för BlendersÄkerHeTsföreskrifTer för Blender

Blendermotorns hästkrafter har mätts med hjälp av en dynamometer, en maskin man i laboratorier 
använder sig rutinmässigt av för att mäta den mekaniska kraften i en motor. Vår motorreferens på 
2,0 topphästkrafter avspeglar själva motorns hästkraftseffekt och inte blenderns hästkraftseffekt 
i tillbringaren. Som hos alla blendermaskiner är krafteffekten i tillbringaren inte densamma som 
själva motorns hästkrafter. Den här motorn levererar 1,8 topphästkrafter i tillbringaren vilket 
innebär att din blender kan leverera robust kraft för alla dina recept.

OBs! I enlighet med riktlinjerna från tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar 
vi att, som för många produkter som innehåller magneter, personer med implanterade 
pacemakers/defibrillatorer bör vara försiktiga runt blendern och hålla sin utrustning på 
30 cm avstånd från blendern.

Motorns hästkrafter
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delar OCH funkTiOner

delar och tillbehör

Bpa-fri tillbringare 
med lock

funktionsvalsratt*

gjuten metallbas 

frigöringsspak 
för tillbringaren

knivar av 
rostfritt stål

Borttagbart ingredienslock 
med mätmarkeringar

löstagbar tratt

* Se avsnittet ”Blenderns funktioner”.

Magnetisk drivenhet 
(inte synlig)
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MOnTera iHOp Blendern

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING

Sätt i kontakten i ett jordat uttag innan 
du börjar använda blendern.

Före första användning
Innan du använder blendern för första 
gången ska motordelen torkas av med en 
varm fuktig trasa och sedan torkas ren med 
en fuktig trasa. Torka med en mjuk trasa. 
Diska tillbringaren, locket och ingrediens-
locket i varmt vatten med diskmedel 
(se avsnittet ”Skötsel och rengöring”). 
Skölj av delarna och torka dem.

använda blendern

Före användning
Innan du använder blendern måste du 
se till att tillbringaren sitter ordentligt 
fast i blenderbasen.

Blendern fungerar inte om inte tillbringaren 
och locket sitter fast ordentligt. Om du 
lyfter ur tillbringaren ur basen innan den 
slutat köra kommer knivbromsen att 
aktiveras och stoppa knivarna. Blendern 
stannar efter några sekunder.

Blendern har fyra förinställda receptprogram: 
isdrycker/smoothies, milkshakes, soppor/
såser och juice. Du kan också välja Variabla 
hastigheter och pulsfunktion, med vars hjälp 
du kan anpassa din mixning helt efter det 
recept du följer. Se ”Blenderns funktioner” 
för mer detaljerad information.

förbereda blendern för användning

köra Blendern
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köra Blendern

3 Rikta in tillbringarens överdel så att 
den kan skjutas in rakt under basens 
överdel. Skjut tillbringaren framåt in 
i huvudenheten. Se till att tillbringaren 
sätts in rakt och sitter fast ordentligt. 

1 Ta bort tillbringaren från blenderbasen 
för att fylla den med ingredienser. 
Dra i tillbringarens frigöringsspak 
för att ta bort tillbringaren. Håll hårt 
i handtaget och dra tillbringaren rakt 
mot dig för att ta bort den. 
 
 
 

4 Kontrollera att tillbringaren sitter helt 
på plats genom att se till att fliken på 
tillbringarens frigörningsspak sitter 
mellan de två triangulära spåren på 
tillbringarens bas. När tillbringaren 
sitter fast ordentligt hörs ett klickljud.

2 Lägg ingredienserna i tillbringaren. 
Häll i vätskor först, följt av mjuka 
ingredienser och sist is eller fryst frukt. 
Fyll inte tillbringaren över maxlinjen, 
särskilt inte när du främst använder 
vätskor. Sätt på locket på tillbringarens 
pip först och tryck sedan ned lockets 
sida nära handtaget. Se till att locket 
sitter på rakt. Blendern fungerar inte 
om inte locket sitter rätt.

OBs! En centimeter av plattformen ska 
vara jämnt synlig runt tillbringaren när den 
är helt fastlåst.
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6 Tryck på start-/pausknappen.  
 
 

5 Vrid ratten till det önskade förinställda 
programmet eller till alternativet 
Variabla hastigheter (se ”Blenderns 
funktioner” för mer information).

köra Blendern

7 Om det behövs kan du använda det 
avtagbara ingredienslocket och den 
avtagbara tratten för att lägga i fler 
ingredienser i tillbringaren under tiden 
som du mixar. Locket har praktiska 
mätindikatorer för exakt uppmätning 
av ilagda ingredienser.

10 Dra i tillbringarens frigöringsspak för 
att ta bort tillbringaren när du har 
mixat färdigt. Håll hårt i handtaget 
och dra tillbringaren rakt mot dig 
för att ta bort den. 

8 Om du vill använda pulsfunktionen 
vrider du ratten till puls, och sedan 
trycker du på och håller nere start-/
pausknappen under önskad tidslängd.  
 
 

9 Blendern stannar automatiskt när 
ett program kört färdigt. Blendern 
ringer för att signalera att cykeln 
är färdig, eller så kan du stanna 
blendern manuellt genom att trycka 
på start-/pausknappen.
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köra Blendern

Blenderns funktioner 

inställning Beskrivning Mixningstid 
(i min:sek)

ingredienser som ska mixas

 
ISDRYCKER/
SMOOTHIES

Snabba kraftpulser för 
att krossa stora mängder 
hårda ingredienser, som 
is, frysta grönsaker eller 
fryst frukt.

1:05

Mixade isdrycker

Krossad is

Frusen hackad 
frukt (tina något 
tills det går att köra 
in en knivsudd)

 
MILKSHAKES

Lång, långsam mixning 
för att skapa en jämn, 
enhetlig konsistens 
när du mixar tjocka, 
kladdiga ingredienser. 1:39

Glassbaserade drycker

Mjölkdrycker baserade 
på sorbet/is

Drycker baserade 
på frusen yoghurt

Potatispuré

Färskost såsom ricotta 
eller keso

Mosade frukter eller 
grönsaker/bebismat

Köttpuré/Barnmat 
med kött

Pannkaks-/våffelsmet

 
SOPPOR/

SÅSER

Gradvis upptrappning 
av hastighet och kraft. 
Perfekt för mixning 
av i synnerhet varma 
ingredienser.

1:25

Varma drycker

Soup (Soppa)

Salladsdressing

Varma såser

 
JUICE

Hög knivhastighet 
för att mixa till en fin 
konsistens för recept 
med ingredienser som 
innehåller mycket 
fibrer, skal eller frön.

1:29

Fruktjuice från 
fruset koncentrat

Fruktbaserade drinkar 
(utspädda)

Kall frukt- eller 
grönsakssås

Finhackad färsk frukt

Finhackade färska 
grönsaker

 
PULS

Ger exakt reglering 
av körningstid och 
frekvens för mixning.

Lämpar sig utmärkt 
för recept som kräver 
varsam beredning.

Korta pulser 
på 2–3 sekunder 

efter behov

Kryddpanering/
garnering/fyllning 
(typ skorpsmulor)

Söt panering/
garnering/fyllning 
(typ skorpsmulor)

Köttsallad till 
sandwich-fyllning

Hackad frukt

Hackade grönsaker

VARIABLA 
HASTIGHETER

Justerbara hastigheter 
för varsam hackning 
och mixning som 
passar alla recept.

Upp till 2:00, 
efter behov för 
önskat recept

Pesto

Dipper

Riven hårdost

Fluffig gelatin till pajer/
desserter

Ostkaka

Mousse

De fyra förinställda receptprogrammen har utvecklats baserat på typiska 
recept i respektive kategori. Du kommer dock att upptäcka att inte 
alla recept är exakt likadana, och ibland kan ett särskilt recept blandas 
bättre på ett program som inte är helt uppenbart. Exempelvis mixas 
en del milkshakes med fryst frukt bättre på programmet för isdrycker/
smoothies. Det kan också hända att du föredrar den finare konsistens 
som juiceprogrammet ger när du gör smoothies. Vi rekommenderar 
att du experimenterar för att hitta det program som passar bäst för 
dina favoritrecept.

Tips för Bra resulTaT
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Tips för Bra resulTaT

snabbtips

använda blendern
• Stoppa blendern innan du för ner redskap 

i tillbringaren. Använd en slickepott eller 
liknande för att blanda ingredienserna, 
men endast när blendern är avstängd. Stick 
aldrig ner några redskap såsom slickepottar 
i kannan när blenderns motor går.

• Blendern kan hantera varma ingredienser. 
Kyl helst varma livsmedel innan de mixas. 

• För bästa resultat ska du inte fylla 
tillbringaren ända upp till toppen när du 
blender varma ingredienser eller vätskor. 
Sätt fast locket, ta bort ingredienslocket 
i mitten och placera en handduk över 
toppen. Håll inte en oskyddad hand 
över tillbringarens lock när du kör 
varma ingredienser eller vätskor.

• Blendern är inte avsedd att användas 
för att värma upp ingredienser.

Magnetisk mixning 
• Observera att tillbringaren och blender-

basen innehåller magneter som kan dra 
till sig andra föremål. Exempelvis kan 
tillbringaren dra åt sig närliggande metall-
redskap när den står på en köksbänk.

• Metallföremål kan dras till blenderbasen 
även om tillbringaren inte sitter på plats. 
Blendern fungerar dock inte om inte 
tillbringaren och locket sitter på plats.

• Kontrollera att tillbringarens undersida är fri 
från magnetiskt skräp före varje användning.

Mixa vid variabla hastigheter
• För ingredienser som mixas med 

inställningen Variabla hastigheter ska 
mixnings processen startas vid en lägre 
hastighet för att ingredienserna ska blandas 
ordentligt. Öka sedan vid behov till en 
högre hastighet. Du kommer att upptäcka 
att de förinställda recept programmen 
underlättar mixningen genom att 
hastighets nivåerna varieras automatiskt. 

• Eftersom blendern fungerar utan inblandning 
från användaren kommer den Variabla 
hastighetsfunktionen att slås av automatiskt 
efter ungefär två minuter för att se till 
att den inte kör längre än avsett och att 
receptingredienserna inte blandas för 
mycket. Om du vill mixa längre återställer 
du blendern till läget ”OFF/O” och kör 
den igen efter behov.

använda ingrediensmataren
• Om du vill kan du ta bort ingredienslocket 

i mitten och lägga i ingredienser samtidigt 
som blendern är igång. 

• Ingredienslocket och tratten måste diskas 
även om ingredienserna inte lagts i genom 
ingrediensmataren.

• För att ingredienserna ska bearbetas 
ordentligt ska de läggas till tidigt i cykeln 
så att blendern kan bearbeta dem helt 
och hållet.

• Lägg i ingredienserna mot slutet av 
mixnings cykeln om du vill ha hela bitar 
av frukt och grönsaker.

• Kontrollera att tratten är helt nedtryckt 
om ingredienslocket inte går att sätta fast 
ordentligt. Om du stöter på problem kan 
du vrida antingen tratten eller locket tills 
du hittar rätt position. 

• Torka av det inre trattskyddet efter 
varje användning.

krossad is
• Is direkt från frysen krossas bättre än is 

som delvis har smält.
• Mindre iskuber kan hackas eller krossas 

snabbare än stora iskuber.
• För bästa resultat bör du krossa isen 

genom att lägga i den genom ingrediens-
mataren medan blendern är igång.
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Tips för Bra resulTaT

röra ut klumpar i sås: Om du får klumpar 
i såser kan du hälla såsen i tillbringaren. 
Sätt på locket och mixa med milkshake-
inställningen tills blandningen är slät.

Blanda mjöl och vätska till redningar: 
Häll i vätskorna i tillbringaren först och 
tillsätt sedan mjöl ovanpå. Sätt på locket 
och mixa med milkshakeinställningen.

Bereda en vit sås: Häll i mjölk i tillbringaren 
först och tillsätt sedan mjöl ovanpå följt av 
salt, om du så önskar. Sätt på locket och mixa 
med milkshakeinställningen.

göra pannkakssmet eller våffelsmet 
av färdig mix: Häll i flytande ingredienser 
i tillbringaren först och tillsätt sedan mixen 
och andra ingredienser ovanpå. Sätt på 
locket och mixa med milkshakeinställningen. 
Stoppa blendern och skrapa vid behov 
tillbringarens sidor.

göra smoothies: Häll i vätskor och 
frysta ingredienser i tillbringaren först och 
tillsätt sedan andra ingredienser ovanpå. 
Sätt på locket och mixa med inställningen 
isdrycker/smoothies.

Hur...

upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande 
vatten i tillbringaren och tillsätt gelatin. 
Ta bort ingredienslocket i mitten och 
placera en handduk över locket. Använd 
inställningen Variabla hastigheter och mixa 
vid en låg hastighet tills gelatinet har lösts 
upp, cirka 10–30 sekunder. Tillsätt sedan 
övriga ingredienser.

Hacka frukt och grönsaker: Placera 
475 ml med frukt- eller grönsaksbitar 
i tillbringaren. Sätt på locket, använd 
pulsläget och mixa med pulser några 
gånger, cirka 2–3 sekunder åt gången, 
tills du fått önskad konsistens.

göra fruktpuré: Placera 475 ml konserverad 
eller kokad frukt i tillbringaren. Tillsätt 
2–4 matskedar (30–60 ml) fruktjuice eller 
vatten för varje 240 ml frukt. Sätt på locket 
och mixa med milkshakeinställningen.

göra grönsakspuré: Placera 475 ml 
konserverade eller kokta grönsaker 
i tillbringaren. Tillsätt 2 till 4 matskedar 
(30 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för 
varje 240 ml med grönsaker. Sätt på locket 
och mixa med milkshakeinställningen. 
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rengöra blendern

• Rengör blendern noga efter varje användning. Se alltid till att dra ut kontakten till maskinen 
före rengöring.

• Undvik att skada blendern genom att inte lägga blenderns bas eller sladd i vatten.
• Undvik att repa blendern genom att inte använda slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

1 rengöra blenderns bas och sladd: 
Dra ut kontakten till blendern innan den 
rengörs. Torka av med en varm fuktig 
trasa, torka rent med en fuktig trasa och 
torka torrt med en mjuk trasa. Se till att 
rengöra insidan av ingrediens mataren 
efter varje användning.

Tips för Bra resulTaT

2 snabbrengöring av blendern 
medan den sitter i basen: Tillsätt 
en droppe diskmedel till en halv 
tillbringare med vatten och kör 
programmet för isdrycker/smoothies. 
Häll bort vattnet när programmet är 
klart och skölj ordentligt.

3 rengöra tillbringaren, locket, ingredienslocket och tratten: Tvätta alla delarna 
i diskmaskinen på den översta eller nedersta hyllan. Eller handdiska i vatten med diskmedel, 
skölj av och torka torra.

sköTsel OCH rengöring

OBs! För bästa resultat när du rengör blendern ska du ta helt ta isär locket, ingredienslocket 
och tratten, och rengöra alla delar ordentligt efter varje användning.
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felsökning

vikTigT: Blendern fungerar inte på någon hastighet om du inte först trycker 
på start-/pausknappen.

förklaring av blenderns blinkande koder

lysdioden blinkar 
långsamt

lysdioden blinkar snabbt lysdioden blinkar inte

redoläge
Om lysdioden lyser långsamt 
med ökad intensitet och sedan 
slocknar är blendern redo att 
börja mixa. Tryck på start-/
pausknappen för att börja mixa.

felläge
Blendern är inte redo för 
användning om lysdioden 
blinkar snabbt på/av.
De vanligaste orsakerna är:
–  Tillbringaren sitter inte 

på plats ordentligt
–  Tillbringaren togs bort 

innan mixningen var klar
–  Blendern har fastnat
Vrid först ratten till ”OFF/O”. 
Kontrollera sedan att 
tillbringaren sitter på plats 
ordentligt. Gör sedan ditt 
val och tryck på start-/
pausknappen.
Om blendern har fastnat 
stannar den för att förhindra 
skador på motorn. Tryck på 
start-/pausknappen och dra 
sedan ut strömsladden. Lyft 
av tillbringaren från basen 
och använd en slickepott 
eller liknande till att frigöra 
knivbladen genom att skrapa 
bort eller lossa material 
som har fastnat i botten 
på tillbringaren. Starta om 
genom att vrida ratten till 
läget ”OFF/O” och sedan 
vrida till önskat val och 
trycka på start-/pausknappen.

Blendern är inte redo för 
användning om lysdioden 
inte blinkar efter att du har 
valt en inställning.
De vanligaste orsakerna är:
–  Blendern är i viloläge
–  Blendern har kopplats bort 

från vägguttaget eller ett 
strömavbrott har inträffat

Blendern kan ha gått in i ett 
inaktivt läge eller viloläget. 
Denna funktion sparar ström 
om blendern lämnas utan 
uppsikt under några minuter. 
För tillbaka ratten till ”OFF/O” 
för att väcka blendern 
igen. Vrid först ratten till 
”OFF/O”. Kontrollera sedan 
att tillbringaren sitter på 
plats ordentligt. Gör sedan 
ditt val och tryck på start-/
pausknappen.
Om blendern inte var 
i viloläge kontrollerar du 
att den är ansluten till ett 
jordat vägguttag och trycker 
sedan på start-/pausknappen. 
Om blendern fortfarande 
inte fungerar hittar du mer 
information om hur du 
åtgärdar driftfelet nedan.

jow
Markering

jow
Markering

jow
Markering

jow
Markering

jow
Markering

jow
Markering

jow
Anteckning
remove tillbringareninsert kannan



Sv
en

sk

15

felsökning

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter 
(se avsnittet ”Garanti och service”). 

Blendern stannar medan den arbetar

• Effektförlust – vrid ratten till ”OFF/O” 
och vrid sedan till önskad inställning och 
tryck på start-/pausknappen. 

• Blendern stängs automatiskt av efter ungefär 
två minuters mixning vid variabel hastighet. 
För att återställa blendern vrider du ratten 
till ”OFF/O” och sedan tillbaka till önskad 
inställning. Tryck på start-/pausknappen.

• Blendern har fastnat. Om blendern har 
fastnat stannar den för att förhindra skador 
på motorn. Vrid ratten till ”OFF/O” och dra 
sedan ut strömsladden. Lyft av tillbringaren 
från basen och använd en slickepott eller 
liknande till att frigöra knivbladen genom 
att skrapa bort eller lossa material som har 
fastnat i botten på tillbringaren. Starta om 
genom att vrida ratten till läget ”OFF/O” 
och sedan vrida till önskat val och trycka 
på start-/pausknappen. 

Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp

• Om lysdioden blinkar snabbt på/av kanske 
tillbringaren inte sitter helt på plats eller 
så har blendern gått in i viloläge och måste 
återställas till ”OFF/O”. Följ anvisningarna 
under Felläge ovan.

• Kontrollera att blendern är ansluten till ett 
jordat vägguttag. Tryck i så fall på start-/
pausknappen och dra sedan ut kontakten 
till blendern. Sätt tillbaka kontakten 
i samma uttag och tryck på start-/paus-
knappen. Om blendern fortfarande inte 
fungerar kontrollerar du att inte någon 
säkring, jordfelsbrytare eller annat har 
brutit strömmen till uttaget.

• Tillbringaren kanske inte sitter helt på 
plats. Kontrollera att den sitter helt på 
plats och att locket sitter rätt. 

• Blendern kanske måste återställas. 
Vrid den till läget ”OFF/O” och tillbaka 
till önskad inställning.

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING
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garanTi OCH serviCe

kitchenaids garanti för blender

garantins giltighetstid: kitchenaid kommer 
att betala för:

kitchenaid betalar 
inte för:

Europa, Mellanöstern 
och Afrika:
För modell 5KSB5080: 
Sju års fullständig garanti 
räknat från inköpsdatum.

Reservdelar och arbets-
kostnader för reparation av 
fel i material eller utförande. 
All service måste utföras av 
ett auktoriserat KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer om blendern 
används för andra ändamål 
än normal matberedning.

B.  Skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

kiTCHenaid Tar ingeT ansvar för indirekTa skadOr.

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.kitchenaid.eu

© 2014. Alla rättigheter förbehålls. 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

servicecenter

kundtjänst

All service måste utföras lokalt av ett 
auktoriserat KitchenAid servicecenter. 
Kontakta återförsäljaren för enheten för 
att få namnet på närmaste auktoriserade 
KitchenAid servicecenter.

el & digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180
Caricon electric 
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG 
0700-906591
rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770
Centralservice i Osby aB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048

seBasTian aB 
Österlånggatan 41/Box 2085 
S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00




