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Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der �ndes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. 
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste 
dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- 
symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke straks følger instruktionerne.

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan 
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

FARE

ADVARSEL

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Ved brug af elektriske apparater skal nedenstående sikkerheds
foranstaltninger altid følges for at mindske risikoen for brand, 
elektrisk stød og/eller personskade, herunder:
1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug grydelapper eller grillhandske ved 

håndtering af skål eller låg.
3. Undgå elektrisk stød ved ikke at nedsænke ledning, stik eller Multicooker-

basen i vand eller andre væsker.
4. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og over, hvis de er blevet instrueret 

i brug af apparatet eller er under opsyn under brug af apparatet på forsvarlig 
vis, og hvis de forstår risikoen ved brug af apparatet. Rengøring og bruger-
vedligeholdelse må ikke foretages af børn, med mindre de er over 8 år og 
under opsyn. Hold apparatet og ledningen udenfor rækkevidde af børn, 
som er under 8 år.

5. Børn bør ikke lege med apparatet.
6. Tag stikket ud af stikkontakten, når Multicookeren ikke er i brug, inden dele 

af- eller påmonteres og inden rengøring. Lad afkøle, inden der monteres 
eller afmonteres dele.

7. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet 
ikke fungerer korrekt, har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. 
Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, 
reparation eller justering.

SIkkER BRuG af RØRETÅRNSTILBEHØRET
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8. Apparater kan bruges af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale 
evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis 
de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn, og hvis de 
forstår evt. risiko.

9. Brugen af tilbehør, som ikke er anbefalet af KitchenAid, kan udgøre en 
risiko for personskade.

10. Må ikke bruges udendørs.
11. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller komme i kontakt 

med varme overflader eller øverste del af Multicookeren.
12. Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, en varm 

elkogeplade, eller i en opvarmet ovn.
13. Vær yderst forsigtig ved flytning af apparatet, når det indeholder varm 

olie eller andre varme væsker.
14. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
15. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
16. Før frakobling indstilles al betjening til "Off". Herefter tages tilbehøret 

af Multicookeren.
17. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, før der skiftes 

tilbehør eller håndteres dele, som bevæges under brug.
18. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse som 

f.eks. medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejds-
miljøer; gårdsalg; af gæster på hoteller, moteller og andre overnatnings miljøer; 
overnatningsmiljøer som bed & breakfast.

GEM DENNE VEJLEDNING

SIkkER BRuG af RØRETÅRNSTILBEHØRET
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Elektriske krav

Spænding: 220 - 240 Volt A�C�
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug: 50 Watt

BEMÆRk: Dette røretårn er 
udelukkende konstrueret til brug 
med en KitchenAid® Multicooker� 

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer
Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt 
og er mærket med genbrugssymbolet �  
De forskellige indpakningsdele skal derfor 
bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld 
overensstemmelse med lokale miljøregler 
for bortskaffelse af affald�

Bortskaffelse af produktet
-  Dette produkt er mærket efter EU-

direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE)�

-  Ved at sikre at dette produkt bortskaffes 
korrekt, er du med til at undgå de potentielle 
negative konsekvenser for miljøet og 
folke sundheden, der kan være resultatet 
af uhensigtsmæssig bortskaffelse af 
dette produkt�

-  Symbolet  på produktet eller på den 
medfølgende dokumentation angiver, at 
det ikke skal behandles som husholdnings-
affald, men skal afleveres på et passende 
indsamlingscenter, hvor elektrisk og 
elektronisk udstyr genanvendes�

For yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette produkt 
bedes man kontakte de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller forretningen, 
hvor produktet er købt� 

SIkkER BRuG af RØRETÅRNSTILBEHØRET
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Dele og tilbehør

Indikator for 
tændt strøm

Sideskraber 

Konstante 
rørehastigheder

Ikke-konstante 
røretilstande

Vende- og 
rørevinge

Røretårnet har 3 rørehastigheder og 2 ikke-konstante røretilstande� Strømindikatoren lyser op, 
når røretårnet er tændt, også i ikke-konstante tilstande�

Indstilling Hastighed Omdrejningstal Varighed Optimalt for:

O SLUKKET –– –– ––

1 LAV 20 TÆNDT konstant Risotto, suppe, stir-fry 

2 MELLEM 45 TÆNDT konstant Havregrød, sauce

3 HØJ 75 TÆNDT konstant Desserter, yoghurt 

2 min. ikke-
konstant LAV 20 TÆNDT i 15 sek. 

hvert 2. min. Svitse og sautere

20 min. ikke-
konstant LAV 20 TÆNDT i 1 sek. 

hvert 20. sek. Slow cooking og gryderetter

Rørearm Løft af rørearm, 
frakobling

Easy-connect strømport

VaLG af RØREHaSTIGHED

RØREHaSTIGHEDSVÆLGER

DELE oG fuNkTIoNER
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BRuG af RØRETÅRNET

før første brug
1. Fjern evt� pakkematerialer�
2. Vask sideskraberen og vende- 

og rørevingen i varmt sæbevand� 
Tør omhyggeligt�

Montering af røretårnet på Multicookeren (sælges separat)

4 Løft rørearmen ved at trykke ned 
på frakoblingshåndtaget�  
 

2 Placer røretårnet på en fast, plan flade, 
som f�eks� et køkkenbord, med nok 
plads til Multicookeren� 

1 Hvis begge tilbehørsdele bruges: 
Placer tappen øverst på vende- og 
rørevingen, så den flugter med rillen på 
sideskraberen, og skub det på plads� 

Brug vende- og rørevingen alene til madlavning 
med større stykker mad eller ved sautering og 
stegning i mindre mængder�

Brug sideskraberen til suppe, gryderetter og 
sauce til at få blandet alle ingredienser grundigt�

3 Placer stifterne på røretårnets aksel, så 
de flugter med hullerne på vende- og 
rørevingen� Tryk vingen op og drej mod 
uret for at låse den på plads�
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BRuG af RØRETÅRNET

Madlavning med røretårnet 

2 Når brugstilstanden er valgt og 
startet (se vejledning til Multicooker), 
vælges den ønskede rørehastighed 
eller ikke-konstante røretilstand� 
Strømindikatoren lyser� 

1 Tilsæt ingredienser i gryden, placer 
Multicookerens låg, så det flugter med 
rørearmen, og læg det på gryden� 
 

BEMÆRk: Yderligere oplysninger om, hvordan ingredienser tilsættes samt valg af madlavnings-
tilstande kan findes i den vejledning, som fulgte med din Multicooker, eller på www�KitchenAid�eu�

7 Sænk rørearmen, indtil den låser 
på plads�

5 Tag låget af� Placer Multicookerens 
bagside mod røretårnets forside, så de 
flugter� Sænk Multicookeren over easy-
connect strømporten på røretårnets base�

6 Placer gryden i Multicookeren, så 
tappen i gryden flugter med rørearmen�  
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BRuG af RØRETÅRNET

3 Når madlavningen er færdig, indstilles 
røretårnet på 0 (slukket), og låget 
tages af gryden med en grydelap eller 
grillhandske� BEMÆRk: Røretårnets 
arm kan blive meget varm, når der 
laves mad�

4 Tryk ned på frakoblingshåndtaget, og 
løft rørearmen, før gryden tages ud�  
 
 
 

Rengøring af røretårnet

Tag røretårnet af Multicookeren før rengøring�
• Lad røretårnet og tilbehør afkøle helt 

før rengøring�
• Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel 

eller skuresvampe. De kan ridse overfladen.
• Røretårnet har en keramisk sliplet-

belægning, som er nem at rengøre�
• Aftør ydersiden af røretårnet med en ren 

og fugtig klud� Tør grundigt efter med en 
tør klud�

  BEMÆRk: Vende- og rørevingen og 
sideskraberen kan vaskes i opvaskemaskine, 
men det anbefales at vaske den i hånden 
i varmt sæbevand� 

Tips og tricks

• Brug vende- og rørevingen til de fleste 
madlavningsopgaver for den bedste ydelse� 
Ved større mængder (når gryden er fyldt til 
maks� fyldlinjen) eller supper, gryderetter og 
lignende, bruges sideskraberen til at hjælpe 
med at blande og cirkulere ingredienserne�

• Risotto-omrøring (arborio-ris): Rør mindst 
380-760 g ris for at få det bedste resultat�

• Vende- og rørevingen er konstrueret til at 
røre/vende/blande 0,75 - 1,0 L ingredienser 
ad gangen�

• Det anbefales ikke at bruge røretårnet 
til mindre mængder lette eller sarte 
ingredienser som f�eks� champignon�

• Vende- og rørevingen er ideel til 
ingredienser som f�eks� løg, gulerødder, 
broccoli, kartofler (i tern), kødboller 
(på 40-60 g pr� stk�), små til mellemstore 
rejer og kød og fjerkræ i skiver eller tern�

VEDLIGEHoLDELSE oG RENGØRING
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•	Mad	omrøres	ikke	eller	sidder	fast	
på grydesiden:

 Til de fleste madlavningsopgaver bruges 
kun vende- og rørevingen�

 Brug begge røretilbehør sammen til 
større mængder eller mad som supper 
og gryderetter�

•	Røretårnet	tænder	ikke:
 Røretårnets strøm kommer fra Multicookeren� 

Sørg for, at Multicookeren er tilkoblet strøm, 
og at den er korrekt sat på easy-connect 
strømporten�

•	Motoren	lukker	ned:
 Røremotoren har indbygget termisk 

beskyttelse mod overbelastning� Prøv at 
vælge en lavere hastighed, hvis maden er 
for tyk eller tung, eller en mindre mængde�

•	Rørearmen	vil	ikke	låse	på	plads:
 Hvis rørearmen ikke kan komme hele 

vejen ned, så drej tilbehøret lidt, før 
armen sænkes�

 Sørg for, at rørearmen flugter 
med hældetuden�

• Hvis problemet ikke kan afhjælpes:
 Se “Garanti og service” for flere 

oplysninger� Send ikke Multicookeren 
retur til forhandleren� Her udføres 
ingen reparationer�

fEJLfINDING

Hvis dit røretårn har funktionsfejl eller ikke virker
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GaRaNTI oG SERVICE

Garanti for kitchenaid røretårn

kITCHENaID PÅTaGER SIG IkkE aNSVaRET foR INDIREkTE SkaDER.

Garantiens varighed: kitchenaid betaler for: kitchenaid betaler 
ikke for:

Europa, Mellemøsten 
og Afrika:
For Model 5KST4054:
To års fuld garanti 
fra købsdatoen�

Reservedele og arbejdsløn 
ved reparation af defekte 
materialer eller udførelse� 
Service skal udføres af et 
autoriseret KitchenAid 
servicecenter�

A�  Reparationer, hvis 
røretårnstilbehøret 
anvendes til andre formål 
end almindelig madlavning 
i privat husholdning�

B�  Skader opstået på grund 
af uheld, ændringer 
på maskinen, forkert 
betjening, misbrug eller 
installationer/ betjeninger, 
der ikke udføres i henhold 
til de gældende regler for 
elektrisk udstyr�

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.kitchenaid.eu

© 2014� Alle rettigheder forbeholdt� 
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

kundeservice

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et 
autoriseret KitchenAid servicecenter� 
Kontakt forhandleren, du har købt 
apparatet af, for at få navnet på det 
nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter�

I Danmark:
C�J� HVIDEVARESERVICE APS 
Thorndahlsvej 11 
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

THuESEN JENSEN a/S:
Smedeland 11 
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22


