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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 hushållsmaskiner måste grundläggande säkerhets
föreskrifter såsom de nedan alltid följas för att minska risken för brand, 
elektriska stötar och/eller personskador:
1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd grytlappar eller grytvantar när du tar i grytan 

eller locket.
3. För att undvika risk för elektriska stötar får inte sladden, stickkontakten 

eller nederdelen nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat kan användas av barn över 8 år om de övervakas eller får 

instruktioner angående säker användning av apparaten och om de förstår 
eventuella risker. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten om de inte 
är över 8 år och har vuxens överinseende. Förvara apparaten och sladden 
utom räckhåll för barn under 8 år.

5. Barn får inte leka med apparaten.
6. Ta bort tillbehöret från Multi-Cooker när det inte används och före rengöring. 

Låt Multi-Cooker svalna innan du sätter fast eller tar bort några delar.
7. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som 

det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på 
något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade 
servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller 
mekanisk justering.

SÄKERHET NÄR TILLBEHÖRET OMRÖRNINGSSTÄLLNING aNvÄNdS
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8. Denna apparat får användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, och av personer som saknar erfarenhet och kunskap, under 
förutsättning att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten 
används på ett säkert sätt och förstår riskerna användningen medför.

9. Användning av tillbehör andra än de som KitchenAid har rekommenderat 
kan orsaka skador.

10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Låt inte sladden hänga ut från kanten på ett bord eller köksbänk. Sladden 

får heller inte vidröra heta ytor, som t.ex. överdelen på apparaten.
12. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga.Den får heller inte 

placeras i en varm ugn.
13. Var mycket försiktig om du flyttar en apparat som innehåller het olja eller 

andra heta vätskor.
14. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
15. Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.
16. När du vill ta bort tillbehöret ställer du alla reglage på ”Av” och tar därefter 

bort tillbehöret från Multi-Cooker.
17. Stäng av apparaten och dra ut kontakten från vägguttaget innan du byter 

tillbehör eller närmar dig rörliga delar.
18. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användnings-

områden, 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

SÄKERHET NÄR TILLBEHÖRET OMRÖRNINGSSTÄLLNING aNvÄNdS
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Krav på elektrisk utrustning

Spänning: 220–240 Volt växelström
Frekvens: 50/60 Hertz
Motoreffekt: 50 Watt

OBS! Omrörningsställningen är endast utformad 
för användning med KitchenAid® Multi-Cooker� 

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� 

SÄKERHET NÄR TILLBEHÖRET OMRÖRNINGSSTÄLLNING aNvÄNdS
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delar och tillbehör

Indikator 
ström PÅ

Tillbehöret 
sidoskrapa

Konstanta 
omrörnings-

hastigheter

Intervall-
omrörnings-
lägen

Tillbehöret 
vänd- och 

rörstav

Omrörningsställningen har 3 omrörningshastigheter och 2 intervallomröringslägen� 
Indikatorn ström PÅ lyser när omrörningsställningen är på, även när intervallägen används�

Inställning Hastighet Varv per minut Varaktighet Optimalt för:

O AV –– –– ––

1 LÅG 20 Alltid PÅ Risotto, soppor, wokad mat 

2 MEDEL 45 Alltid PÅ Varma spannmål, såser

3 HÖG 75 Alltid PÅ Pudding, yoghurt 

2-minuters-
intervall LÅG 20 PÅ i 15 sekunder 

varannan minut Bryna och sautera

20-minuters-
intervall LÅG 20 PÅ i 1 minut var 

tjugonde minut Långkok och stuvningar

Omrörningsarm Lyftspärr för 
omrörningsarm

Snabbkoppling

vÄLja OMRÖRNINGSHaSTIGHETER

vaL av OMRÖRNINGSHaSTIGHET

dELaR OcH FUNKTIONER
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aNvÄNda OMRÖRNINGSSTÄLLNINGEN

Före första användning
1. Avlägsna allt förpackningsmaterial�
2. Rengör sidoskrapan och vänd- och 

rörstaven i hett vatten med diskmedel� 
Låt alla delar torka grundligt�

Fästa omrörningsställningen på Multi-cooker (säljs separat)

4 Lyft omrörningsarmen genom att 
trycka ner spärren�  
 

2 Placera omrörningsställningen på en 
stabil, jämn yta som en köksbänk, med 
tillräckligt utrymme för Multi-Cooker� 

1 Om du använder båda tillbehören: 
Rikta in fliken ovanpå vänd- och 
rörstaven mot skåran på sidoskrapan 
och låt den glida på plats� 

Använd vänd- och rörstaven för sig själv när 
du lagar mat med större bitar eller när du 
sauterar och steker i mindre mängder�

Använd även sidoskraparen när du lagar 
soppor, stuvningar och såser för att se till 
att ingredienserna rörs om ordentligt�

3 Rikta in stiften på omrörnings ställningens 
axel så att de passar i skårorna på vänd- 
och rörstaven� Tryck upp staven och 
rotera moturs för att låsa den på plats�
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aNvÄNda OMRÖRNINGSSTÄLLNINGEN

Laga mat med omrörningsställningen 

2 När du har valt tillagningsläge och startat 
det (se instruktionerna för Multi-Cooker) 
väljer du önskad omrörningshastighet 
eller intervallomrörningsläge� Indikatorn 
ström PÅ lyser� 

1 Lägg i ingredienserna i grytan, rikta 
in utskärningen på locket på Multi-
Cooker med omrörningsstaven och 
täck över grytan� 

OBS! Se instruktionerna som medföljde din Multi-Cooker eller besök www�KitchenAid�eu 
för mer information om hur du lägger till ingredienser och väljer tillagningslägen�

7 Sänk ner omrörningsarmen tills den 
låses på plats�

5 Med locket borttaget riktar du in 
baksidan av Multi-Cooker mot framsidan 
av omrörnings ställningen� För ner 
Multi-Cooker på snabbkopplingen 
på omrörnings ställningens sockel�

6 Placera grytan i Multi-Cooker 
och rikta in skåran i grytan mot 
omrörningsarmen�  
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aNvÄNda OMRÖRNINGSSTÄLLNINGEN

3 När maten är färdig ställer du in 
omrörnings ställningen på 0 (Av) 
och tar bort locket från grytan med 
hjälp av grytvantar eller grytlappar� 
OBS! Omrörnings ställningens arm 
kan bli varm under tillagning�

4 Tryck ner spärren och lyft omrörnings-
armen innan du tar bort grytan�  
 
 
 

Rengöra omrörningsställningen

Ta bort omrörningsställningen från Multi-
Cooker innan du rengör den�
• Låt omrörningsställningen och tillbehören 

svalna helt innan du rengör dem�
• Använd inte rengöringsmedel med 

slipmedel eller skursvampar med metall� 
De kan repa ytan�

• Omrörningsställningens arm har en keramisk 
nonstick-beläggning för enkel rengöring�

• Torka av utsidan av omrörningsställningen 
med en ren, fuktig trasa och torka noga�

  OBS: Vänd- och rörstaven och sidoskrapan 
tål maskindisk, men vi rekommenderar 
att du diskar dem för hand i varmt vatten 
med diskmedel� 

Tips och knep

• För bästa resultat använder du bara vänd- 
och rörstaven för tillagning av de flesta 
maträtter� När du tillagar större mängder 
(i närheten av MAX-linjen) eller mat som 
soppor och stuvningar använder du även 
sidoskrapan för att se till att maten blandas 
och rörs om�

• För att röra om i risottoris (Arborio) 
rekommenderas att du rör om minst 
380–760 gram ris för att få bästa möjliga 
vändning och omrörning�

• Vänd- och rörstaven är utformad för att 
röra/vända/blanda 0,75–1,0 l ingredienser 
åt gången�

• Omrörningsställningen är inte att 
rekommendera vid tillagning av 
små mängder lättare eller känsliga 
ingredienser, som svamp�

• Vänd- och rörstaven är idealisk för att tillaga 
ingredienser som lök, morötter, broccoli, 
(tärnad) potatis, köttbullar (40–60 gram 
styck), små till medelstora räkor och tärnat 
eller skivat kött och fågel�

SKÖTSEL OcH RENGÖRING
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•	Maten	rörs	inte	om	eller	fastnar	på	
grytans sida:

 Vid tillagning av de flesta maträtter ska 
du bara använda vänd- och rörstaven�

 Vid större mängder eller för mat som 
soppor och stuvningar använder du båda 
omrörningstillbehören tillsammans�

•	Omrörningsställningen	slås	inte	på:
 Omrörningsställningen drivs av Multi-Cooker� 

Se till att din Multi-Cooker är inkopplad och 
korrekt placerad på snabbkopplingen�

•	Motorn	stängs	av:
 Omrörningsmotorn har ett inbyggt skydd 

mot överhettning� Om maten är för tjock 
eller tung kan du prova en långsammare 
hastighet, eller tillaga en mindre mängd�

•	Omrörningsarmen	låses	inte	på	plats:
 Om omrörningsarmen inte går hela vägen 

ner roterar du tillbehöret långsamt innan 
du sänker ner armen�

 Se till att omrörningsarmen är inriktad 
mot mynningen�

• Om du inte kan komma till rätta 
med problemet:

 Se avsnitten ”Garanti och service”� Lämna 
inte in Multi-Cooker till återförsäljaren – 
de tillhandahåller inte service�

FELSÖKNING

Om omrörningsställningen fungerar dåligt eller inte alls
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GaRaNTI OcH SERvIcE

Kitchenaids garanti för omrörningsställning

Garantins giltighetstid: Kitchenaid kommer 
att betala för:

Kitchenaid betalar 
inte för:

Europa, Mellanöstern 
och Afrika:
För modell 5KST4054:
Två 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 
omrörnings ställningen 
används för andra 
ändamål än normal 
matberedning i hemmet�

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


