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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. Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.
5. Fjern ledningen fra stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før 

rengøring. Lad afkøle, inden der monteres eller afmonteres dele.
6. 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.

7. 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.

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

Multicooker sikkerheD

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
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Multicooker sikkerheD

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

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

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

eller andre varme væsker.
13. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
14. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
15. Frakobling foretages ved at indstille alle betjeningsenheder til "O" (off), 

og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
16. Lav kun mad i den udtagelige beholder.
17. Fyld ikke gryden over maks. fyldlinjen.
18. Brug ikke mere end 475 ml. olie i Multicookeren.
19. Hvis kontrolpanelet er tomt under eller efter madlavning, kan det være fordi 

Multicookeren har haft strømsvigt under madlavning. Kontroller, at maden 
har nået en intern temperatur på mindst 74°C.

20. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten, før der skiftes tilbehør 
eller håndteres dele, som bevæges under brug. 

21. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse 
som f.eks. medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og 
andre arbejdsmiljøer, gårdsalg, af gæster på hoteller, moteller og andre 
overnatningsmiljøer, overnatningsmiljøer som bed & breakfast. 

22. Hvis skålen overfyldes, kan kogende vand sprøjte ud. 
23. Gryden må kun bruges sammen med den medfølgende base.
24. FORSIGTIG: Sørg for, at apparatet er slukket, før gryden tages af basen. 

GEM DENNE VEJLEDNING
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Multicooker sikkerheD

elektriske krav

Spænding: 220 - 240 Volt A�C�
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug: 700 Watt

beMÆrk: Multicookeren har et stik med 
jordforbindelse� For at reducere risiko for 
elektrisk stød kan stikket kun sluttes til en 
stikkontakt på én måde� Hvis stikket ikke 
passer til stikkontakten, skal en kvalificeret 
elektriker kontaktes� Forsøg ikke at ændre 
stikket på nogen måde

Brug ikke forlængerledning� Lad en autoriseret 
elektriker eller tekniker installere en stikkontakt 
i nærheden af apparatet, hvis ledningen er 
for kort�
Brug en kort strømledning for at reducere 
risiko for sammenfiltring eller snublen over 
længere ledning�

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� 
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Multicooker sikkerheD

Dele og tilbehør

kontrolpanel

Dele oG fuNktioNer

indbyggede 
håndtag 
til løft

hærdet glaslåg 
med integreret si/

hældeåbninger

ceraMashielD 
sliplet-gryde 

med hældetud

3-i-1 vendbar dampkurv/bradepanderist
Vend om for praktisk 

bradepanderist
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betjeningsenheder

Dele oG fuNktioNer

Sear

F C
h

temperatur/
Visning af tid

Visning af 
madlavnings-
tilstand

indstilling 
af timer

indstilling af 
temperatur

Madlavningstilstand/
Valg < og > 

tænd/statuslys

tilgængeligt tilbehør

Røretårnet er din personlige køkkenassistent, som hjælper med at omrøre maden, uanset hvad 
du tilbereder� Særligt udformet vendestok og skrabeblad holder maden i bevægelse, så der 
opnås mere ensartet varme og konsistent blanding med et tryk på en knap� 

røretårn 5kst4054 (sælges separat)

tænd/sluk-knap
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VeJleDNiNG til bruGstilstaNDe

MaDlaVNiNGsMetoDer

Madlavnings metode Forudindstillet 
temp.* i °C

Min. 
temperatur

indstilling i °C

Maks. 
temperatur

indstilling i °C

Keep Warm 
(Holde varm)

Maks. 
tilberednings

tid (timer)

Sear (Svitse) 230°C 220°C 230°C Manual (Manuel) 2

Sauté (Sautere) 175°C 160°C 190°C Manual (Manuel) 2

Bake (Bage) 175°C 165°C 190°C Manual (Manuel) 2

Boil/Steam  
(Koge/dampe) 100°C 90°C 110°C Manual (Manuel) 5

Simmer (Simre) 95°C 85°C 100°C Manual (Manuel) 5

Slow Cook High  
(Slow cook (høj temp)) HØJ Ikke relevant Ikke relevant Automatisk 12

Slow Cook Low  
(Slow cook (lav temp)) LAV Ikke relevant Ikke relevant Automatisk 12

Keep Warm  
(Holde varm) 75°C Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 24

bruGstilstaNDe triN-for-triN

Madlavnings tilstand Trin 1, metode Trin 2, metode Trin 3, metode Keep Warm 
(Holde varm)

Rice (Ris) Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Automatisk

Soup (Suppe) Sauté (Sautere) Boil (Koge) Simmer (Simre) Manual (Manuel)

Risotto Sauté (Sautere) Simmer (Simre) Ikke relevant Manual (Manuel)

Pilaf Sauté (Sautere) Simmer (Simre) Boil (Koge) Manual (Manuel)

Porridge (Grød) Boil (Koge) Simmer (Simre) Ikke relevant Manual (Manuel)

Yogurt (Yoghurt) Simmer (Simre) Culture (Fermentering) Ikke relevant Ikke relevant

*  Preheating (Forvarmning) vises på skærmen, indtil den valgte temperatur er nået�

Sear

F C
h

Sear

F C
h

Din Multicooker har mere end 10 madlavnings-
metoder, bl�a manuel tilstand og 4 trin-for-
trin-tilstande, som er særligt udformede til 
forskellige madlavningsopgaver�
Se lynguiden nedenfor for madlavnings-
metoder og trin-for-trin til madlavnings-
tilstande, eller se detaljerede forklaringer 
og tips til hver madlavningstilstand på de 
følgende sider�

Keep 
Warm

Slow 
Cook 
Low

Slow 
Cook 
High

Simmer Boil/
Steam

Bake Sauté Sear Manual Soup Risotto Pilaf Porridge Yogurt Rice
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MaDlaVNiNGsMetoDer

Få tips til madlavning i "Tips til fantastiske resultater", som hjælper med at få det bedste ud af 
hver madlavningsmetode� 

slow cook (low or high)  
(slow cook (lav eller høj temp)) 
Med Slow cook kan Multicookeren bruges til 
langtidsstegning, som er ideelt til bl�a� BBQ, 
chili og kødboller�

keep Warm (holde varm) (74°c) 
Keep Warm (Hold varm)-tilstanden er til 
at holde mad varm i serveringstemperatur 
efter endt tilberedning i op til 24 timer� Visse 
madlavningsmetoder -og tilstande har en 
automatisk Keep Warm (Hold varm)-tilstand� 
Keep Warm (Hold varm) kan vælges manuelt 
til andre madlavningsmetoder -og tilstande�
ViGtiGt: Brug kun Keep Warm (Hold 
varm) med mad, som er færdigtilberedt� 
Keep Warm (Hold varm) er beregnet til 
at holde færdigtilberedt mad varmt ved 
serveringstemperatur�

sear (svitse) (221–232°c) 
Med svitsning kan du forberede kød 
til gryderetter, supper og andre retter� 
Høj temperatur steger overfladen hurtigt, 
så smag og saft bevares indeni� 

sauté (sautere) (166-188°c) 
Sautering er ideelt til at give kød og grøntsager 
en frisk, sprød smag og konsistens� Brug 
Sauté (Sautering) til asiatiske retter, stir-fry 
og morgenmad som pølser og røræg�

boil/steam (koge/dampe) (89–111°c) 
Brug Boil/Steam (Koge/dampe) til at tilberede 
forskellige madtyper som havregrød, 
dampning af rejer eller opvarmning af sart 
mad som f�eks� fisk med indirekte varme�

bake (bage) (165-190°c) 
Vælg Bake (Bage) til kager, gryderetter 
og andre retter�

simmer (simre) (85-99°c) 
Simmer (Simre) er godt til supper og 
gryderetter, som skal have lav varme 
for at udvikle en kraftig og fyldig smag�
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bruGstilstaNDe, triN-for-triNMaDlaVNiNGsMetoDer

Trin-for-trin madlavningstilstande bruger flere madlavningsmetoder til forskellige madtyper�  
Brug  tasten til at gå fra trin til trin� Tryk på tasten , hvis du vil gå et trin tilbage�

Rice (Ris) giver mulighed for kogning af mange 
forskellige ristyper, bl�a� hvide, brune, vilde ris 
og sushiris� Multicookeren har programmer 
til hvide og brune ris for optimale resultater 
(se tabel)� 
1� Tilsæt den afmålte rismængde og 

vand til gryden�
beMÆrk: Reducer risiko for 
overkogning ved at skylle de tørre 
ris, før de tilsættes gryden�

2� Tryk på  for at rulle til Rice (Ris)
tilstand� Tryk på  for at vælge�

3� Multicookeren viser For white, 
press < (Tryk > for hvide), og 
For brown, press > (Tryk < for 
brune)� Brug  eller  til at vælge den 
ønskede ristype, og tryk derefter på �

4� Når riskogningen er fuldført, vises 
meddelelsen Rice mode done, 
keeping warm (Ristilstand udført, 
holder varm), og Multicookeren går 
i Keep Warm (Hold varm)-tilstand� 
I Keep Warm (Hold varm)-tilstand 
uden indstilling af timer, slukker Multi-
cookeren automatisk efter 24 timer�

beMÆrk: Standardtid for tilberedning er for 
190 g tørre ris� Tilberedningstid kan justeres 
efter rismængde� 

ristype tørre ris (g) Vand (ml) tid (min.)

Hvide (langkornede) 190 415–475 35*

Hvide (mellemstørrelse) 190 415–475 35*

Brune 190 415–475 55*

Sushi/hvide (korte) 190 415–475 35*

* Standardtid

rice (ris) (hvide/brune)
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bruGstilstaNDe, triN-for-triN

Soup (Suppe)-tilstand bruger flere forud-
programmerede trin til supper og gryderetter 
lavet fra bunden uden gætteri�
1� Tryk på  for at rulle til Soup (Suppe)-

tilstand� Tryk på  for at vælge�
2� Multicookeren forvarmer til Sauté 

(Sautering)� Hvis der vælges en tid, 
indstilles timeren, derefter trykkes 
der på  for at starte timeren�

3� Tilsæt de første ingredienser� 
4� Når sautering er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte Boil (Kogning)�
5� Multicookeren køler ned til Boil (Koge)-

tilstand� Hvis der vælges en kogetid, 
indstilles timeren, derefter trykkes 
der på  for at starte timeren� 

6� Tilsæt de resterende ingredienser� 
7� Når kogning er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte Simmer (Simring)�
8� Hvis der vælges en simretid, indstilles 

timeren, derefter trykkes der på  for 
at starte timeren�

9� Når simring er færdig, trykkes der på 
knappen  for Keep Warm (Hold varm)-
tilstand� I Keep Warm (Hold varm)-
tilstand uden indstilling af timer slukker 
Multicookeren automatisk efter 24 timer�

Risotto bruger flere forudprogrammerede 
trin til at gøre risotto nemt, fra sautering af 
kød eller grøntsager til simring af ris for et 
perfekt resultat�
1� Tryk på  for at rulle til Risottotilstand� 

Tryk på  for at vælge�
2� Multicookeren forvarmer til Sauté 

(Sautering)� Hvis der vælges en tid, 
indstilles timeren, derefter trykkes 
der på  for at starte timeren�

3� Tilsæt de første ingredienser� 
4� Når sautering er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte til Simmer (Simre)�

5� Multicookeren køler ned til Simmer 
(Simre)-tilstand� Hvis der vælges en 
simretid, indstilles timeren, derefter 
trykkes der på  for at starte timeren� 

6� Tilsæt de resterende ingredienser� 
7� Når simring er færdig, trykkes der på 

knappen  for Keep Warm (Hold varm)-
tilstand� I Keep Warm (Hold varm)-
tilstand uden indstilling af timer, slukker 
Multicookeren automatisk efter 24 timer�

soup (suppe)

risotto

Sauté 
(Sautere) > Boil 

(Koge) > Simmer 
(Simre) > Keep Warm 

(Hold varm)

Sauté 
(Sautere) > Simmer 

(Simre) > Keep Warm 
(Hold varm)
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bruGstilstaNDe, triN-for-triN bruGstilstaNDe, triN-for-triN

Pilaf bruger flere forudprogrammerede trin til 
en saftig pilaf uden besværet fra traditionelle 
tilberedningsmetoder� Multicookeren gør det 
enkelt, fra forberedelse af kød og grøntsager 
til de sidste madlavningstrin�
1� Tryk på  for at rulle til Pilaftilstand� 

Tryk på  for at vælge�
2� Multicookeren forvarmer til Sauté 

(Sautering)� Hvis der vælges en tid, 
indstilles timeren, derefter trykkes 
der på  for at starte timeren�

3� Tilsæt de første ingredienser� 
4� Når sautering er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte Boil (Kogning)�
5� Multicookeren køler ned til Boil (Koge)-

tilstand� Hvis der vælges en kogetid, 
indstilles timeren, derefter trykkes 
der på  for at starte timeren� 

6� Tilsæt de resterende ingredienser� 
7� Når kogning er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte Simmer (Simring)�
8� Hvis der vælges en simretid, indstilles 

timeren, derefter trykkes der på  for 
at starte timeren�

9� Når simring er færdig, trykkes der på 
knappen  for Keep Warm (Hold varm)-
tilstand� I Keep Warm (Hold varm)-
tilstand uden indstilling af timer slukker 
Multicookeren automatisk efter 24 timer�

pilaf

Brug denne tilstand for hurtig tilberedning 
af lækker havregrød på ethvert tidspunkt 
af dagen�
1� Tryk på  for at rulle til Porridge 

(Grød)-tilstand� Tryk på  for at vælge�
2� Multicookeren forvarmer til Boil (Kogning)�  

Hvis der vælges en tid, indstilles timeren, 
derefter trykkes der på  for at 
starte timeren�

3� Tilsæt de første ingredienser� 
4� Når kogning er færdig, trykkes der på  

for at fortsætte Simmer (Simring)�

5� Multicookeren køler ned til Simmer 
(Simre)-tilstand� Hvis der vælges en 
simretid, indstilles timeren, derefter 
trykkes der på  for at starte timeren� 

6� Tilsæt de resterende ingredienser� 
7� Når simring er færdig, trykkes der på 

knappen  for Keep Warm (Hold varm)-
tilstand� I Keep Warm (Hold varm)-
tilstand uden indstilling af timer slukker 
Multicookeren automatisk efter 24 timer�

porridge (Grød)

Sauté 
(Sautere) > Boil 

(Koge) > Simmer 
(Simre) > Keep Warm 

(Hold varm)

Boil 
(Koge) > Simmer 

(Simre) > Keep Warm 
(Hold varm)
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bruGstilstaNDe, triN-for-triN

Risiko for madforgiftning

Tilbered ikke andre madtyper 
end yoghurt i yoghurttilstanden.

Det kan medføre madforgiftning.

ADVARSEL

Yogurt (Yoghurt)-tilstand har en lavere 
temperatur end andre madlavningstilstande, 
og er udelukkende til at lave yoghurt� Brug 
ikke til tilberedning af andre madtyper, da det 
kan forårsage madforgiftning eller sygdom� 
Brug Yogurt (Yoghurt)-tilstanden til at lave 
dine egne lækre yoghurter hjemme� 
1� Tilsæt ingredienserne� 
2� Tryk på  for at rulle til Yogurt (Yoghurt)-

tilstand� Tryk på  for at vælge�

3� Multicookeren forvarmer til Simmer 
(Simre)� Hvis der vælges en tid, indstilles 
timeren, derefter trykkes der på  for 
at starte timeren�

4� Når simring er færdig, trykkes der på  
for at fortsætte til Culture (Fermentere)�

5� Multicookeren køler ned til Culture 
(Fermentering)-tilstand� Hvis der vælges 
en fermenteringstid, indstilles timeren, 
derefter trykkes der på  for at 
starte timeren� 

beMÆrk: Standardtemperaturen for simre 
i Yogurt (Yoghurt)-tilstand (trin 1) er til 0,95 L 
mælk� Start med 10-12 min� opvarmning, før 
der tilsættes yoghurt eller yoghurtkultur for at 
lave yoghurt� Juster tiden ved større eller mindre 
mængder, og brug et køkkentermometer for 
at sikre, at mælken når 85° C før indstilling på 
Culture (Fermentering) (trin 2)�

Yogurt (Yoghurt)

Simmer 
(Simre) > Culture 

(Fermentering)
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MaNuel MaDlaVNiNG

Manuelle madlavningtilstande

Manuel madlavningstilstand har 6 forudind-
stillinger, så du kan lave mad ligesom på et 
almindeligt komfur: Varm, lav, mellemlav, 
mellem, mellemhøj og høj� Hver indstilling 
kan justeres efter diagrammet nedenfor�
Sådan vælges og justeres en manual tilstand:
1� Tryk på  for at rulle til Manual (Manuel)-

tilstand� Tryk på  for at vælge�
2� Medium (Mellem) vises på skærmen, 

med en temperatur på 163°C� 
3� Tryk  eller  for at justere temperaturen 

i intervaller på 5°C, eller hold  inde, 
eller  for at springe mellem Manual 
(Manuelle) madlavningtilstande�

Manuel madlavningstilstand Forudindstillet temp.* i °C Maks. temperatur i °C

High (Høj) 213°C 230°C

Medium High (Mellem-høj) 191°C 210°C

Medium (Mellem) 163°C 190°C

Medium Low (Mellem-lav) 121°C 160°C

Low (Lav) 93°C 120°C

Warm (Varm) 74°C 90°C

*  Preheating (Forvarmning) vises på skærmen, indtil den valgte temperatur er nået�

Medium

F C
h

Manual

F C
h

Warm

F C
h

Low

F C
h

Med-Lo

F C
h

Manual

F C
h

Medium

F C
h

Med-Hi

F C
h

High

F C
h

(165–195) (200–245) (250–320) (325–370)

Top Screen

(375–410) (415–450)

Bottom Screen

Manuelle madlavningtilstande
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indstilling til fahrenheit eller celsius

Indstil til Fahrenheit eller Celsius ved at 
trykke på knappen  i 3 sekunder�

F

Sear

F
h

C

Saute

F

Sear

F
h

C

Saute

YDerliGere fuNktioNer oG iNDstilliNGer

Vis sprog

Sådan indstilles sprog på skærmen:
1� Rul til Indstillinger, og tryk på � 
2� Skærmen viser Language Selection 

(Sprogvalg)� Tryk på �
3� Tryk på  eller  for at skifte mellem: 

Engelsk (standard) 
Russisk
Fransk
Tysk
Italiensk
Hollandsk

4� Tryk på  for at vælge og gemme 
indstillingen�

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Engelsk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Spansk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Russisk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Hollandsk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Fransk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Tysk

Langua

F C
h

Settin

F C
h

Italiensk
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YDerliGere fuNktioNer oG iNDstilliNGer YDerliGere fuNktioNer oG iNDstilliNGer

brug timeren som køkkentimer

Multicookerens timer kan bruges som et køkkentimer udenfor madlavningstilstande�

F

Sear

F
h

C

Set Tim

1 Tryk og hold inde på � 
 

F

Sear

F
h

C

Set Tim

2 Tryk på  eller  for at justere tiden� 
Holdes  eller  indes, justeres 
tiden hurtigere�

F

Sear

F
h

C

Set Tim

3 Tryk på  for at starte timeren� 
Et signal afspilles, når timeren når til 
1 minut, derefter tælles ned i sekunder� 

F

Sear

F
h

C

4 Når timeren når til 00:00, afspilles 
3 signaler�  

forrige brugsindstillinger

Hvis Multicookeren forbliver strømtilsluttet, 
huskes den sidste madlavningsmetode -eller 
tilstand, og temperaturindstillingerne bruges 
næste gang, den tændes�

F

SearSimmer

F
h

C

F

SearSet Tim

F
h

C
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før første brug

1. Placer Multicookeren på en tør, flad og plan 
overflade som f�eks� et køkkenbordplade 
eller et bord�

2. Sørg for, at Multicookerens sider og bagside 
er mindst 10 cm fra vægge, køkkenskabe 
eller objekter på køkken bordpladen eller 
bordet� Sørg for plads over Multicookeren, 
så låget kan tages af, og køkkenskabe 
beskyttes mod damp�

3. Fjern evt� pakkematerialer� 
4. Vask låg og gryde i varmt sæbevand� 

Tør omhyggeligt�

opsætning af Multicookeren

koM GoDt i GaNG

2 Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse og tænd på 
stikkontakten� Multicookeren er 
nu klar til brug�

F

Sear

F

Sear

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

1 Sæt gryden i Multicookeren�

Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.
Brug ikke sammen med en adapter 
eller stikdåse med �ere udtag.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af 
disse anvisninger kan medføre 
personskade, brand eller 
elektrisk stød.

ADVARSEL
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koM GoDt i GaNG betJeNiNG af MulticookereN

6 Placer ingredienserne i gryden� 
 
 

indstilling af madlavningstilstand

F

SearSauté

F
h

C

F

SearSear

F
h

C

F

SearSet Tim

F
h

C

2 Brug  eller  for at rulle til den 
ønskede madlavningstilstand -eller 
metode� Standardtemperaturen for 
madlavning vises�

1 Tryk på � 
 
 

F

SearSauté

F
h

C

F

SearSauté

F
h

C

3 Tryk på  for at vælge madlavnings-
metode -eller tilstand� Den viste 
temperatur ændres, når Multi-
cookeren forvarmer�  
 

F

SearSauté

F
h

C

4 Temperaturen kan, hvis det ønskes, 
justeres ved at trykke på knappen , 
og derefter trykke på  eller  for 
at sænke eller øge temperaturen� Tryk 
på  for at bekræfte� Se "Madlavnings-
tilstande" for valgmuligheder� 

F

SearSauté

F
h

C

5 Indstil timeren, hvis det ønskes, ved 
at trykke på , og brug derefter  
eller  for at øge eller sænke tiden� 
Tryk på  for at starte timeren�
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betJeNiNG af MulticookereN

F

SearKeep W

F
h

C

8 Hvis der bruges en trinvis madlavnings-
tilstand, høres et signal, når timeren 
(hvis det er indstillet) når 00:00� 
Tryk på , så begynder timeren 
at tælle ned til næste trin�

Multicookeren slukker automatisk efter den 
indstillede tidsperiode� På indstillingerne Slow 
Cook High (Slow cook (høj temp)), Slow Cook 
High (Slow cook (lav temp)) og Rice (Ris), hvis 
Auto Keep Warm (Hold varm) er sat til (ON), 
skifter Multicookeren automatisk til Keep Warm 
(Hold varm)-tilstand i op til 24 timer�

7 Læg låget på� Vend låget, så hælde-
åbningen er dækket for at holde 
maden fugtig�  
 

F

SearSet Tim

F
h

C

2 Sluk for Multicookeren ved at holde 
trykke på knappen  inde i 3 sekunder�  

F

Sear

F

Sear

1 Brug grydelapper eller grillhandsker, 
når gryden tages ud af basen og når 
indhold hældes ud�

Når madlavning er fuldført
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betJeNiNG af MulticookereN

stegning med bradepanderisten

1 Ved madlavning med bradepanderisten 
placeres evt� ingredienser til almindelig 
madlavning i gryden� 

F

Sear

2 Sænk bradepanderisten/dampkurven 
i gryden som vist, og placer 
ingredienserne, som skal steges, 
på risten� Læg låget på�

Multicookeren omfatter en kombinationskurv til dampning og en bradepanderist til madlavning 
på flere niveauer. beMÆrk: Dampkurven og bradepanderisten kan ikke bruges sammen med 
det valgfri tilbehør Røretårn�

Dampkogning med dampkurven

1 Tilsæt vand i bunden af gryden� 
De bedste resultater opnås ved ikke 
at fylde over vandstandslinjen for 
STEAM (damp) (ca� 0,5 L)� 
 

F

Sear

2 Sænk bradepanderisten/dampkurven 
i gryden som vist, og placer 
ingredienserne, som skal dampes, 
i kurven� Læg låget på� Når madlavning 
er gennemført, fjernes maden med 
en ske eller tang�
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tips til faNtastiske resultater

Madlavningstips

Brug de følgende madlavningstips til 
at få det bedste ud af de forskellige 
madlavningstilstande� 

svitse og sautere:
• De bedste bruningsresultater fås ved 

at duppe kødflader tørre med køkken
rullepapir, før de sauteres eller svitses�

• Det er vigtigt ikke at overfylde gryden, 
når kød brunes efter en opskrift� Brun 
ca� 0,25 kg eller mindre ad gangen for 
de bedste resultater og for at undgå at 
dampe kødet�

• Når der bruges olie eller smør til 
sautering, så tilsæt det efter forvarmning 
af Multicookeren�

• Hæld fedt fra efter svitsning eller sautering 
af mad ved at lægge låget på gryden 
i tømnings placering og holde det på plads 
med grydelapper, mens fedtet hældes 
i en varmebestandig beholder�

• Ved sautering af grøntsager som 
f�eks� gulerødder, selleri, løg og hvidløg, 
tilsættes de større grøntsagsstykker først, 
og de mindre stykker grøntsager som 
f.eks. finthakket hvidløg tilsættes efter 
flere minutters sautering. Dette sikrer, 
at alle grøntsager tilberedes ensartet, 
og at hvidløget ikke brænder på�

Dampning:
• Det er ikke nødvendigt at forvarme Multi

cookeren ved damptilberedning� Tilsæt blot 
vand, læg maden i dampkurven, og indstil 
Multicookeren til STEAM (damp)� Tryk på 
knappen START, når forvarmningen er slut�

• Dampkogning er hurtigere, hvis maden 
lægges i ét lag� Større mængder mad 
skal muligvis vendes halvvejs gennem 
tilberedningstiden for et ensartet resultat�

• Skær maden ud i nogenlunde lige 
store stykker, så bliver tilberedningen 
mere ensartet�

• Sørg for, at låget dækker grydetuden, 
så damp ikke slipper ud� Herved opnås 
optimal madlavningsydelse�

• Tag låget langsomt af under dampkogning.

ris:
• Det er vigtigt at afmåle ris og vand nøjagtigt 

før kogning for de bedste resultater�
• Nogle ristyper skal vaskes/skylles før 

kogning� Andre type skal ikke, da de er 
beriget med vitaminer og mineraler� Skylles 
disse ristyper, går de tilsatte næringsstoffer 
tabt� Hvis risen vaskes før kogning, skal 
mængden afmåles før vask, ikke efter, 
og så meget vand som muligt skal drænes, 
før vand til kogning tilsættes�

• Når ris og vand er tilsat Multicooker
gryden, fordeles risen, så den ligger i et 
ensartet lag på bunden for de bedste 
resultater� Tag ikke låget af under kogning�

• De fleste ristyper vil ikke være helt kogte, 
når Rice (Ris)-kogningscyklussen er slut� 
Lad den kogte ris hvile i gryden med låg på 
i 5-10 min�, så den sidste fugt absorberes�

• Olie, smør, salt og andre krydderier kan 
tilsættes, hvis det ønskes� Rør disse i, 
før Rice (Ris)-kogningscyklussen startes� 
Andre væsker end vand kan også bruges 
som smagstilsætning� Prøv at bruge bouillon/
afkog fra fisk, grøntsager eller kød.

• Hakkede, friske krydderurter kan røres 
i kogt ris, når kogecyklussen er forbi, 
før risen hviler�

• Sørg for, at låget dækker grydetuden, 
så damp ikke slipper ud� Herved opnås 
optimal riskogningsydelse�

soup (suppe):
• Følg madlavningstips for Sauté/Sear 

(Sautere/Svitse) til denne del af Soup 
(Suppe)-kogningscyklussen�

• Rester på grydebunden efter bruning 
indeholder meget smag� Tilsæt noget af 
væsken fra din opskrift, og skrab dem af 
med en træske for at give din suppe dybde 
og mere intens smag �

• Skær mad i stykker, som er omtrent lige 
store, så får du de mest ensartede resultater�

• Det er ikke nødvendigt at optø frosne 
grøntsager før de tilsættes en suppe, 
men kogetiden skal muligvis forlænges� 
Frossent kød skal optøs før brug i Soup 
(Suppe)-cyklussen for at sikre, at det 
bliver gennemstegt�

• Det er bedst at tilsætte mejeriprodukter 
som f.eks. fløde, mælk eller ost til sidst, 
så de ikke skiller�
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tips til faNtastiske resultater tips til faNtastiske resultater

risotto:
• Ris til risotto skal sauteres i fedtstof. 

før væsker fra opskriften tilsættes� Lad 
Multicookeren forvarme i Sauté (Sauterings)-
tilstand, og tilsæt derefter smør eller olie 
som angivet i din opskrift� Tilsæt den angivne 
rismængde, og rør regelmæssigt i flere 
minutter, eller indtil riskornenes yderkanter 
er halvgennemsigtige, men kernen stadig er 
hvid� Andre ingredienser, som skal sauteres 
som f�eks� løg, hvidløg og andre grøntsager, 
kan også tilsættes og tilberedes nu�

• Hvis opskriften indeholder vin, så tilsæt 
den før andre væsker� Herved absorberes 
vinens smag af risen�

• Varm væskerne til din risotto op i en gryde 
eller i mikrobølgeovnen, indtil den er lige 
under kogepunktet�

• Tilsæt 240 ml varme væsker til risen ad 
gangen, og omrør konstant, indtil næsten 
al væske er absorberet, før der tilsættes 
yderligere væske�

• Det er bedst at tilsætte ost, urter eller 
andre sarte ingredienser til sidst�

• Undgå, at risottoen koges for meget og 
bevar den cremede konsistens ved at tage 
gryden ud af Multicookeren, når risottoen 
er færdig, medmindre den skal serveres 
med det samme�

simre:
• Du bør som tommelfingerregel, når du bruger 

dine yndlingsopskrifter i Multi cookeren, øge 
krydderimængderne for at udligne effekten 
ved længere tilberedningstid� 

• Brug ikke frossen kød, som ikke er tilberedt 
i Multicookeren� Optø altid kød før Slow 
cook� Madens udskæringsstørrelse påvirker 
smag og konsistens� Ensartet tilberedning 
opnås ved at skære grøntsager af lignende 
tæthed som f.eks. kartofler, gulerødder og 
pastinakker i samme størrelser� Generelt 
skal tætte grøntsager af samme tæthed 
skæres i lidt mindre stykker end mere 
mere delikate grøntsager�

• Skæres kød i større stykker kan tilberednings
tiden forlænges uden at kødet oversteges�

• Nogle madvarer egner sig ikke til lang 
tilberedningstid. Pasta, fisk/skaldyr, mælk 
eller syrnet fløde skal tilsættes 2 timer 
før servering� 

• Tilsæt garnering, friske urter og grøntsager, 
som tilberedes hurtigt til sidst� Du kan 
f�eks� tilsætte ærter, majs og friskskåret 
courgette de sidste 10-20 min� 

Yoghurt:
• Yoghurt kan fremstilles af sødmælk, 

letmælk eller skummetmælk� Sødmælk 
eller mælk med 2 % fedt resulterer i en 
tykkere konsistens� 

• De bedste resultat fås ved at afkøle yoghurten 
i køleskab, før den sis gennem et klæde for en 
tykkere konsistens�

• Når du begynder at lave din egen yoghurt, 
kan du bruge lidt fra forrige portion til at 
starte den næste� Gør kun dette 2-3 gange, 
før du starter med frisk yoghurt igen�

Manuel:
• Brug tilstanden MANUAL (manuel) på den 

højeste temperaturindstilling på 230°C, 
når du opvarmer en stor vandmængde til 
f�eks� pastakogning� Bemærk, at skærmen 
sandsynligvis ruller til "forvarmning", selv 
når vandet koger, da enheden reagerer 
på vandtemperaturen
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• er Multicookeren tilsluttet en 
stikkontakt med jordforbindelse?

 Slut Multicookeren til en stikkontakt 
med jordforbindelse� 

• er sikringen i Multicookerens kredsløb 
i orden?

 Hvis du har et HFI-relæ skal du sikre, at det 
er tilsluttet� Prøv at koble Multicookeren fra, 
og derefter koble den til igen�

• Multicooker slukker selv.
 Multicookeren har en automatisk 

sluknings funktion� Afhængigt af den 
valgte madlavnings metode slukker 
Multicookeren automatisk efter op 
til 12 timer (24 timer i Keep Warm 
(Hold varm)-tilstand)�

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

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

hvis din Multicooker har funktionsfejl eller ikke virker

Fare for elektrisk stød
Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.
Brug ikke sammen med en adapter 
eller stikdåse med �ere udtag.
Brug ikke forlængerledning.
Manglende overholdelse af 
disse anvisninger kan medføre 
personskade, brand eller 
elektrisk stød.

ADVARSEL

VeDliGeholDelse oG reNGøriNG

feJlfiNDiNG

rengøring af din Multicooker

Før rengøring skal Multicookeren kobles 
fra stikkontakten�
• Lad Multicookeren og tilbehør afkøle 

helt før rengøring�
• Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel 

eller skuresvampe. De kan ridse overfladen.
• Aftør ydersiden af Multicookeren med en 

ren og fugtig klud� Tør grundigt med en 
tør klud� Brug et rengøringsmiddel uden 
slibemiddel til at fjerne fastbrændte rester� 

• Den keramiske slipletbelægning på 
Multicooker-gryden er ridsebestandig� 
Men tab eller hårde slag kan forårsage skår 
eller revner i den keramiske belægning

• Gryden i Multicookeren har en sliplet
belægning for nem rengøring� Gentagen 
vask i opvaskemaskine kan reducere sliplet-
belægningens effektivitet�

 beMÆrk: Låget og gryden kan vaskes 
i opvaskemaskinen, men håndopvask 
i varmt sæbevand anbefales for at 
maksimere sliplet-belægningens brugstid� 
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GaraNti oG serVice

Garanti for kitchenaid Multicooker

kitcheNaiD pÅtaGer siG ikke aNsVaret for iNDirekte skaDer.

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

Europa, Mellemøsten 
og Afrika:
Til modellerne 5KMC4241 
og 5KMC4244: 
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 
Multicookeren 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
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GaraNti oG serVice

kitcheNaiD pÅtaGer siG ikke aNsVaret for iNDirekte skaDer.

Garanti for kitchenaid Multicooker

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

Europa, Mellemøsten 
og Afrika:
For Model 5KMC4253: 
Et 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 
Multicookeren 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


