
ARTISAN™ BLENDER
INSTRUCTIES

ARTISAN™ BLENDER
INSTRUCTIONS

BLENDER/MIXEUR ARTISAN™
MODE D’EMPLOI

ARTISAN™ BLENDER/STANDMIXER
BEDIENUNGSANLEITUNG

FRULLATORE ARTISAN™
ISTRUZIONI PER L’USO

LICUADORA ARTISAN™
INSTRUCCIONES

ARTISAN™ MIXER
INSTRUKTIONER

ARTISAN™ BLENDER
BRUKSANVISNING

ARTISAN™-TEHOSEKOITIN
OHJEET

ARTISAN™ BLENDER
INSTRUKTIONER

LIQUIDIFICADOR ARTISAN™
INSTRUÇÕES

ARTISAN™ BLANDARI
LEIÐBEININGAR 

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ARTISAN™
OΔHΓIEΣ

Blender 
Model 5KSB555

N
ed

er
la

n
d

s



Inhoudsopgave
Een veilig gebruik van de blender.....................................................................................................1

Elektrische vereisten .........................................................................................................................1

Belangrijke voorzorgsmaatregelen ....................................................................................................2

Onderdelen van de blender (model 5KSB555) ..................................................................................3

Voorbereiden van de blender ...........................................................................................................5

 De eerste keer gebruiken .........................................................................................................5

 Montage van de blender .........................................................................................................5

Gebruik van de blender ....................................................................................................................6

 Vóór het gebruik .....................................................................................................................6

 Bediening van de blender ........................................................................................................6

 Gemalen ijs .............................................................................................................................7

 PULSE-modus ..........................................................................................................................8

 Ingrediëntenbekertje ................................................................................................................8

 Soft Start-functie .....................................................................................................................8

Overzicht snelheden .........................................................................................................................9

Behandeling en reiniging ...............................................................................................................10

Probleemoplossing .........................................................................................................................11

Tips voor de blender ......................................................................................................................12

Garantie op de KitchenAid™-blender in Europa (huishoudelijk gebruik) .........................................14

Reparatiecentrum/After sales service ..............................................................................................14

Klantencontact ...............................................................................................................................15

N.B.: DOOR HET UNIEKE ONTWERP VAN DE MENGBEKER EN DE MESSEN IS HET BELANGRIJK DAT 
U VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN MAXIMAAL RESULTAAT, EERST DEZE INSTRUCTIES EN RECEPTEN 
LEEST ALVORENS U UW NIEUWE KITCHENAID™-BLENDER GAAT GEBRUIKEN.

N
ed

erlan
d

s



N
ed

er
la

n
d

s

Uw eigen veiligheid en die van anderen zijn héél belangrijk.

In deze handleiding en op uw toestel vindt u tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen. 
Lees deze aandachtig door en leef ze strikt na.

Dit is het alarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen 
gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de 
woorden “GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen dat:

 U kunt gedood worden of ernstig 

gewond raken als u de instructies niet 

onmiddellijk naleeft.

U kunt gedood worden of ernstig 

gewond raken als u de instructies niet 

naleeft.

De veiligheidswaarschuwingen informeren over het potentiële gevaar, over hoe u de kans op 
verwondingen kunt verkleinen, en over wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

1

Een veilig gebruik van de blender

Elektrische vereisten
Voedingsspanning: 220-240 Volt
Stroomsterkte: 50 Hz

N.B.: dit product wordt met een 
Y-stroomkabel geleverd. Mocht deze kabel 
beschadigd zijn, dan moet deze vervangen 
worden door een erkende reparatiedienst om 
gevaren te vóórkomen.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer 
te kort is, moet een gekwalificeerde elektricien 
of onderhoudstechnicus een stopcontact 
installeren in de buurt van het apparaat.

GEVAAR

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische 
schokken

Steek de stekker in een geaard 
stopcontact.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze 
instructies kan dood, brand of 
elektrische schokken tot gevolg 
hebben.

WAARSCHUWING
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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen zodat het 
risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijke verwondingen zou worden voorkomen:

 1. Alle instructies lezen.

 2. De blender niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van elektrische schokken 
uit te sluiten.

 3. Dit apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door of in de buurt van kinderen.

 4. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het 
aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.

 5. Vermijd contact met bewegende delen.

 6. Gebruik nooit een blender met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, 
na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is 
geraakt. Laat het apparaat in de dichtstbijzijnde erkende klantenservice nakijken, herstellen of 
mechanisch of elektrisch bijregelen.

 7. Gebruik de blender nooit buiten.

 8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. 

 9. Hou tijdens het mengen handen of keukengerei nooit in de mengbeker om het risico op 
ernstige persoonlijke verwondingen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een 
pannenlikker gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.

 10. De messen zijn scherp. Hanteer ze met de nodige voorzichtigheid.

 11. Om het risico op verwonding te voorkomen mag u de sluitmoer- en messenset nooit op het 
voetstuk aanbrengen zonder dat de mengbeker correct is aangebracht.

 12. Bedien de blender alleen als het deksel is aangebracht.

 13. Het gebruik van toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen, kan verwondingen 
veroorzaken.

 14. Verwijder bij het mengen van hete vloeistoffen het middelste gedeelte van het 
tweedelige deksel.

 15. Dit product werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen.

 16. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen met onvoldoende kennis 
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of 
instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.

 17. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Dit apparaat is voorzien van het merkteken 
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG 
inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische 
Apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de 
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u 
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu 
en de menselijke gezondheid te voorkomen die 
anders zouden kunnen worden veroorzaakt door 
onjuiste verwerking van dit product.

Het symbool  op het product of op de 
bijbehorende documentatie geeft aan dat 
dit product niet als huishoudelijk afval mag 

worden behandeld. In plaats daarvan moet 
het worden afgegeven bij een verzamelpunt 
voor recycling van elektrische en elektronische 
apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de plaatselijke 
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, 
terugwinning en recycling van dit product 
wordt u verzocht contact op te nemen met 
het stadskantoor in uw woonplaats, uw 
afvalophaaldienst of de winkel waar u het 
product hebt aangeschaft.
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WAARSCHUWING: als het lampje knippert, is het apparaat klaar voor gebruik. Raak de messen 
niet aan.

Onderdelen van de blender (model 5KSB555)

Gepatenteerd, 
roestvrijstalen 
mes

Snelheidselectieknoppen

Clean Touch-
bedieningspaneel

Goed afsluitend deksel 
met transparant 
ingrediëntenbekertje 
van 60 ml
 

Voet van gegoten 
metaal

Glazen mengbeker 
van 1,5 liter met 
speciale gietmond

Sterke, met 
staal verstevigde 
koppelaars

Sluitmoer- en 
messenset
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Onderdelen van de blender
Deze blender is gemaakt en getest naar de 
KitchenAid-kwaliteitsnormen voor optimale 
werking en een lange, storingsvrije levensduur.

Robuuste motor 
Een zware motor van 0,9 pk levert het vermogen 
voor indrukwekkende prestaties bij alle mengtaken: 
van het pureren van sauzen tot het maken van 
salsa's met brokken, of het uniform malen van ijs 
of ingevroren fruit voor zijdegladde drankjes.

Glazen mengbeker van 1,5 liter
met speciale gietmond
De glazen mengbeker is bestand 
tegen krassen, vlekken en geurtjes. 
De mengbeker kan uit de sluitmoer 

worden verwijderd voor eenvoudige reiniging, 
en is bestand tegen extreme temperaturen. 
De speciale gietmond maakt druppelvrij gieten 
mogelijk.

Goed afsluitend deksel met transparant
ingrediëntenbekertje van 60 ml 
Biedt een stevige afdichting. Het flexibele 
deksel zorgt voor een stevige afdichting tijdens 
de hele levensduur van de blender. Het deksel 
is voorzien van een verwijderbaar bekertje 
van 60 ml. Dit vergemakkelijkt het meten en 
toevoegen van ingrediënten.

Gepatenteerd, roestvrijstalen mes
De scherpe, extra grote mespunten staan op 
vier vlakken voor snel, grondig en consistent 
mengen.

Sluitmoer- en messenset
Het duurzame, eendelige mes is in de sluitmoer 
geïntegreerd voor eenvoudige bediening en reiniging. 
Deze vaatwasmachinebestendige set voorkomt dat 
de messen gaan draaien voordat de mengbeker 
correct in de sluitmoer is aangebracht en op de voet 
van de blender is geplaatst.

Sterke, met staal verstevigde koppelaars
Koppelaars van hoge kwaliteit, met 12 in elkaar 
grijpende tanden voor directe overdracht van 
het motorvermogen naar het mes. De koppelaar 
van de mengbeker is voorzien van een speciale 
laag voor een stille werking.

Snelheidselectieknoppen
Enkele seconden volstaan voor het maken van 
ijskoude drankjes, of het pureren van sauzen 
en soepen. Meng met vertrouwen, controle en 
consistentie bij alle snelheden: STIR (roeren) ( ), 
CHOP (fijnsnijden) ( ), MIX (mixen) ( ), 
PUREE (pureren) ( ) en LIQUEFY (mengen) ( ). 
De PULSE-modus ( ) kan bij alle vijf 
snelheden worden gebruikt. De CRUSH ICE-
functie ( ) is specifiek ontworpen voor 
het fijnmalen van ijs en past automatisch 
intervallen toe voor een optimaal resultaat.

Intelli-Speed™-motorsturing
De exclusieve Intelli-Speed™-sturing zorgt 
automatisch voor een constante snelheid, zelfs 
als de dichtheid verandert wanneer u andere 
ingrediënten toevoegt. Dit geavanceerd ontwerp 
van KitchenAid garandeert een optimale 
mengsnelheid voor elke keukentaak en bij elke 
bedieningspaneelinstelling.

Soft Start-functie
De blender begint langzaam te draaien om het 
voedsel naar het mes te trekken en verhoogt 
vervolgens snel de snelheid tot de ingestelde 
snelheid is bereikt. Deze functie vermindert het 
opspatten bij het starten en maakt een handenvrije 
bediening mogelijk.

Voet van gegoten metaal 
De zware voet van gegoten metaal garandeert 
een stabiele en stille werking bij het mengen 
van een volle mengbeker ingrediënten. Vier 
rubberen voetjes op de brede, stevige basisvoet 
zorgen voor een vaste, slipvrije grip. De gladde, 
afgeronde basisvoet is makkelijk schoon te 
maken en is aan de onderkant voorzien van een 
uitsparing waarin u het netsnoer kunt opbergen.

Clean Touch-bedieningspaneel
Veegt in een ogenblik schoon. Glad 
bedieningspaneel zonder spleten of barsten waarin 
ingrediënten bekneld kunnen raken.
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De eerste keer gebruiken 

Veeg voordat u de blender de eerste keer 
gebruikt de voet van de blender af met een 
warme, schuimende doek. Veeg deze vervolgens 
schoon met een vochtige doek. Droog met een 
zachte doek. Was de mengbeker, het deksel, 
de sluitmoer- en messenset, de afdichtring en 
het ingrediëntenbekertje met de hand in warm, 
schuimend water (zie Behandeling en reiniging, 
pagina 10). Spoel de onderdelen af en droog ze 
met een doek.

Montage van de blender

1. Zet de sluitmoer- en messenset op een 
stevig oppervlak. Let erop dat de mespunten 
naar boven wijzen.

2. Plaats de afdichtring (met de platte kant 
omlaag) rondom de messen en in de gleuf 
van de sluitmoer. 

3. Laat de nokken van de mengbeker in de 
uitsparingen van de sluitmoer vallen.

4. Druk de mengbeker omlaag en draai deze 
ongeveer ¼ slag om totdat u twee klikken 
hoort.

5. Pas de lengte van het netsnoer van de 
blender aan uw behoeften aan.

6. Plaats de mengbeker op de voet van de 
blender.

Voorbereiden van de blender

Afdichtring

Sluitmoer

Vervolg op volgende pagina
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Gebruik van de blender
Vóór het gebruik

N.B.: wanneer de blender aanstaat of het 
lampje van de PULSE-modus ( ) knippert:
- Mag u de draaibeweging van het mes niet 

hinderen.
- Mag u het deksel van de mengbeker niet 

verwijderen.

Bediening van de blender

De KitchenAid™-blender heeft vijf snelheden: 
STIR (roeren) ( ), CHOP (fijnsnijden) ( ), MIX 
(mixen) ( ), PUREE (pureren) ( ), en LIQUEFY 
(mengen) ( ). Bovendien beschikt de blender 
over een CRUSH ICE-functie (ijs fijnmalen) ( ) 
en een PULSE-modus ( ).

1. Dankzij een handige éénstapsbediening 
werkt dit apparaat alleen wanneer een 
snelheidselectieknop wordt ingedrukt. 

2. Controleer voordat u de blender bedient of 
de mengbeker goed vastzit in de sluitmoer 
en het geheel correct op de voet van de 
blender is geplaatst. 

N.B.: als de mengbeker correct is geplaatst, rust 
deze volledig op de voet van de blender. Als dat 
niet het geval is, herhaalt u stap 3 en 4.

7. Plaats het deksel op de mengbeker.

8. Steek de stekker in een geaard stopcontact. 
De blender is nu klaar voor gebruik.

9. Druk voordat u de mengbeker van de voet 
haalt altijd op “O” en trek de stekker van het 
netsnoer uit het stopcontact. 

Gevaar voor elektrische 
schokken

Steek de stekker in een geaard 
stopcontact.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze 
instructies kan dood, brand of 
elektrische schokken tot gevolg 
hebben.

WAARSCHUWING

Voorbereiden van de blender

Ruimte
Geen 
ruimte
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N.B.: als er ruimte zit tussen de sluitmoer en 
de voet, is de mengbeker mogelijk niet goed in 
de sluitmoer vergrendeld of is het geheel niet 
correct op de voet van de blender geplaatst. Zie 
Montage van de blender, pagina 5, voor verdere 
instructies. 

3. Plaats ingrediënten in de mengbeker en 
druk het deksel stevig op zijn plaats.

4. Druk op de gewenste snelheidsknop voor 
continue werking met de overeenkomstige 
snelheid. Het groene lampje van de 
geselecteerde snelheid brandt continu. Door 
op een andere snelheidsknop te drukken, 
kunt u instellingen wijzigen zonder het 
apparaat te stoppen.

BELANGRIJK: Verwijder bij het mengen 
van HETE etenswaren of vloeistoffen het 
ingrediëntenbekertje in het midden van 
het deksel. Gebruik alleen de snelheid 
STIR (roeren) ( ). 

5. Druk op “O” om de blender uit te 
schakelen. Met de knop “O” (OFF) kunt 
u de blender tegelijkertijd stoppen en 
uitschakelen.

6. Trek voordat u de mengbeker verwijdert de 
stekker uit het stopcontact.

Gemalen Ijs

Uw KitchenAid™-blender biedt een functie 
voor het fijnmalen van ijs ( ). Wanneer 
deze functie is geselecteerd, past de blender 
automatisch intervallen toe tussen het malen 
met optimale snelheid voor het fijnmalen van ijs 
of andere ingrediënten.
1. Controleer voordat u de blender bedient of 

de mengbeker correct op de voet van de 
blender is geplaatst.

N.B.: als er ruimte zit tussen de sluitmoer en 
de voet, is de mengbeker mogelijk niet goed in 
de sluitmoer vergrendeld of is de sluitmoer niet 
correct op de voet van de blender geplaatst. 
Zie Montage van de blender, pagina 5, voor 
verdere instructies. 
2. Plaats ingrediënten in de mengbeker en 

druk het deksel stevig op zijn plaats.
3. Druk op CRUSH ICE (ijs fijnmalen) ( ). 

Het lampje brandt continu. De blender past 
automatisch intervallen toe.

4. Druk op “O” om de CRUSH ICE (ijs fijnmalen) 
( ) uit te schakelen. De blender is nu klaar 
voor continu gebruik. 

5. Trek voordat u de mengbeker verwijdert de 
stekker uit het stopcontact.

Ruimte
Geen 
ruimte

Vervolg op volgende pagina
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PULSE-modus

Uw KitchenAid™-blender biedt een PULSE-
modus ( ), waarin u de functie “Pulseren op 
elke gewenste snelheid” kunt inschakelen.
N.B.: De PULSE-modus ( ) werkt niet in 
combinatie met de CRUSH iCE-functie (ijs 
fijnmalen) ( )!
1. Controleer voordat u de blender bedient of 

de mengbeker correct op de voet van de 
blender is geplaatst.

N.B.: als er ruimte zit tussen de sluitmoer en 
de voet, is de mengbeker mogelijk niet goed in 
de sluitmoer vergrendeld of is de sluitmoer niet 
correct op de voet van de blender geplaatst. Zie 
Montage van de blender, pagina 5, voor verdere 
instructies. 
2. Plaats ingrediënten in de mengbeker en 

druk het deksel stevig op zijn plaats.
3. Druk op PULSE ( ). Het lampje boven de 

knop knippert om aan te geven dat de vijf 
snelheden zich in de PULSE-modus ( ) 
bevinden.

4. Selecteer een snelheidsknop. Druk op de knop 
en houd deze ingedrukt tot u het pulseren wilt 
beëindigen. Het lampje van de snelheidsknop 
en dat van de PULSE-modus ( ) branden 
continu tijdens het pulsen met de gewenste 
snelheid. Wanneer u de knop loslaat, stopt 
het mengen. De blender blijft echter in de 
PULSE-modus ( ) en het lampje van de 

 PULSE-modus ( ) begint weer te knipperen. 
Als u nogmaals met dezelfde snelheid of met 
een andere snelheid wilt pulseren, drukt u op 
de knop van de gewenste snelheid en houdt u 
deze ingedrukt.

5. Druk op “O” om de PULSE-modus ( ) uit 
te schakelen. De blender is nu klaar voor 
continu gebruik. 

6. Trek voordat u de mengbeker verwijdert de 
stekker uit het stopcontact.

Ingrediëntenbekertje

Het ingrediëntenbekertje van 
60 ml kan worden gebruikt 
voor het meten en toevoegen 
van ingrediënten. Verwijder het 
bekertje en voeg ingrediënten 
toe terwijl u mengt met de snelheid STIR 
(roeren) ( ), CHOP (fijnsnijden) ( ) of 
MIX (mixen) ( ). Als u de blender met hogere 
snelheden, met een volle mengbeker of met 
een hete inhoud gebruikt, stopt u de blender e
n voegt u vervolgens ingrediënten toe.
BELANGRIJK: Verwijder bij het mengen 
van HETE etenswaren of vloeistoffen het 
ingrediëntenbekertje in het midden van 
het deksel. Gebruik alleen de snelheid 
STIR (roeren) ( ). 

Soft Start-functie

De Soft Start-mengfunctie start de blender 
automatisch met een lagere snelheid om 
ingrediënten naar de messen te trekken en 
verhoogt vervolgens snel de snelheid tot de 
ingestelde snelheid is bereikt voor optimale 
prestaties. 
N.B.: de Soft Start-mengfunctie werkt alleen 
wanneer u een snelheid selecteert in de 
“O”-modus en niet in combinatie met de 
PULSE-modus ( ) of de CRUSH ICE-functie (ijs 
fijnmalen) ( )!

Gebruik van de blender
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Bestanddeel Snelheid
Gemengde ijsdrank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kwarktaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gehakte vruchten . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gehakte groenten . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Beleg op basis van roomkaas  . . . . . . . . . . . 

Romige soep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemalen/gehakt ijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dipsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fijngehakte verse vruchten . . . . . . . . . . . . . 

Fijngehakte verse groenten . . . . . . . . . . . . . 

Luchtige gelatine voor 
taarten/desserts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ingevroren gehakte vruchten 
(lichtjes ontdooien tot 
de punt van een mes in 
de vruchten kan dringen) . . . . . . . . . . . . 

Drank op basis van 
ingevroren yoghurt . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sap van vruchtenconcentraat . . . . . . . . . . . 

Drank op vruchtenbasis (dun) . . . . . . . . . . . 

Drank op vruchtenbasis (dik) . . . . . . . . . . . . 

Saus op vruchtenbasis. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geraspte harde kaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bestanddeel Snelheid
Drank op basis van ijsmelk  . . . . . . . . . . . . . 

Vleessalade als sandwichbeleg  . . . . . . .  

Mousse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Havermout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pannenkoekenbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gepureerde vruchten/babymaaltijd . . . . . . . 

Gepureerd vlees/
vlees voor babymaaltijd. . . . . . . . . . . . . . 

Gepureerde groenten/groenten 
voor babymaaltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Slasaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hartige zachte kruimellaag . . . . . . . . . .  

Sorbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gladde ricotta of cottagecheese . . . . . . . . . 

Zoete knapperige
 kruimellaag voor koekjes . . . . . . . . . . . . 

Zoete zachte 
kruimellaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zoete knapperige kruimellaag . . . . . . . .  

Saus op groentenbasis 
voor hoofdmaaltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wafelbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Witte saus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Overzicht snelheden 

Tip - verwerk de inhoud van een standaard ijsblokrekje of 12 tot 14 standaard ijsblokjes per keer. 
Af en toe roeren met een spatel is alleen nuttig wanneer de blender op “O” staat. De CRUSH 
ICE-functie (ijs fijnmalen) ( ) is geoptimaliseerd voor het malen en hakken van ijs zonder het 
toevoegen van vloeistoffen.
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Behandeling en reiniging
De mengbeker en de sluitmoer- en 
messenset van de blender kunnen makkelijk 
als afzonderlijke onderdelen worden 
schoongemaakt, of als geheel zonder dat ze uit 
elkaar hoeven te worden gehaald.
• Reinig de blender grondig na 

elk gebruik
• Plaats de voet van de blender of het netsnoer 

niet in water
• Gebruik geen schuurmiddelen of 

schuursponsjes

Afzonderlijke onderdelen reinigen

1. Til de mengbeker met sluitmoer- en 
messenset rechtop omhoog om deze van 
de voet van de blender te halen. Plaats 
het geheel op een stevig oppervlak. Houd 
de sluitmoer vast en draai de mengbeker 
linksom (twee klikken) om de sluitmoer- en 
messenset en de afdichtring te scheiden 
van de mengbeker. Reinig de onderdelen in 
zeepsop. Spoel en droog de onderdelen af.

N.B.: de mengbeker mag op het onderste rek van 
de vaatwasser worden geplaatst. Voor de beste 
resultaten wordt u aangeraden het deksel, het 
ingrediëntenbekertje, de sluitmoer- en messenset 
en de afdichtring met de hand af te wassen.

2. Veeg de voet van de blender en het netsnoer 
af met een warme, schuimende doek. Veeg 
ze vervolgens schoon met een vochtige doek 
en droog ze met een zachte doek.

Reinigen zonder de onderdelen uit elkaar 
te halen

 1. Plaats de mengbeker op de voet van de 
blender, vul deze voor de helft met warm 
water (geen heet water), en voeg één of 
twee druppels afwasmiddel toe. Plaats 
het deksel op de mengbeker, druk op de 
snelheidsinstelling STIR (roeren) ( ), 
en laat de blender vijf tot tien seconden 
draaien. Verwijder de mengbeker en giet 
de inhoud weg. Spoel met warm water tot 
alles schoon is.

2. Reinig het deksel en het ingrediënten-
bekertje in een warm sopje, en spoel en 
droog ze grondig.

3. Veeg de voet van de blender en het netsnoer 
af met een warme, schuimende doek. Veeg 
ze vervolgens schoon met een vochtige doek 
en droog ze met een zachte doek.

Afdichtring

Mengbeker

Sluitmoer- en 
messenset
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De lampjes knipperen om beurt.

Mogelijk zit de blender vast. Als dat het geval 
is, stopt de blender om schade aan de motor 
te voorkomen. Druk op “O” om de blender 
opnieuw in te stellen en trek de stekker uit 
het stopcontact. Verwijder de mengbeker van 
de voet en maak de messen met behulp van 
een pannenlikker vrij door de inhoud onder 
in de mengbeker in stukken te breken of te 
verwijderen.

Probleemoplossing
 De blender werkt niet wanneer een instelling is geselecteerd:

Geen enkel lampje brandt. 

Controleer of de blender is aangesloten op 
een stopcontact. Als dat het geval is, drukt u 
op “O” en trekt u de stekker van het netsnoer 
uit het stopcontact. Steek de stekker weer 
in hetzelfde stopcontact. Als de blender nog 
altijd niet werkt, controleert u de zekering of 
de stroomonderbreker in het elektrische circuit 
waarop de blender is aangesloten, en kijkt u 
of het circuit gesloten is.

 De blender stopt tijdens het mengen:

Alle lampjes knipperen tegelijk. 

Mogelijk is de blender overbelast. Als de 
blender overbelast raakt tijdens het mengen 
van zware ingrediënten, wordt deze 
automatisch uitgeschakeld om schade aan 
de motor te voorkomen. Druk op “O” om de 
blender opnieuw in te stellen en trek de stekker 
uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker 
van de voet en verdeel de inhoud van de 
mengbeker in kleinere hoeveelheden. U kunt 
de belasting van de blender ook verminderen 
door extra vloeistof in de mengbeker te gieten.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de stappen uit deze sectie hebt uitgevoerd, neemt u 
contact op met een erkende klantenservice (zie pagina 14). 

Retourneer de blender niet naar de winkel - de verkoper biedt geen onderhoudsservice.

Ruimte

 De blender is ingeschakeld, maar de messen willen niet draaien:

De mengbeker is niet goed vergrendeld in 
de sluitmoer. Hierdoor kunnen de koppelaars 
niet in elkaar grijpen. Verwijder de mengbeker 
van de voet en plaats deze correct in de 
sluitmoer. Druk de mengbeker omlaag en 
draai deze rechtsom tot voorbij de tweede klik. 
Hierdoor kunnen de koppelaars de mengbeker 
vastgrijpen. Zie Montage van de blender op 
pagina 5.
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Tips voor de blender
Tijdbesparende tips 

• Als u dranken met ijs maakt, verkrijgt u een 
gladdere structuur door te mengen met 
CRUSH ICE (ijs fijnmalen) ( ). 

• Kleinere ijsblokjes kunnen sneller worden 
gehakt of gemalen dan grotere.

• U kunt in deze mengbeker grote 
hoeveelheden gebruiken - u kunt per keer 2 
tot 3 kopjes (475 ml tot 710 ml) toevoegen.

• Begin bij het mengen van vele verschillende 
ingrediënten met STIR (roeren) ( ) om 
een goede vermenging van de ingrediënten 
te verkrijgen. Verhoog zo nodig daarna de 
snelheid.

• Zorg ervoor dat tijdens het mengen het 
deksel op de mengbeker is aangebracht.

• Indien gewenst kunt u het ingrediëntenbekertje 
in het midden van het deksel van de 
mengbeker verwijderen om vloeistoffen of 
ijsblokjes toe te voegen terwijl de blender 
op de snelheid STIR (roeren) ( ), CHOP 
(fijnsnijden) ( ) MIX (mixen) ( ) staat.

• Als u de blender met hogere snelheden, met 
een volle mengbeker of met een hete inhoud 
gebruikt, stopt u de blender en voegt u 
vervolgens ingrediënten toe.

• Stop de blender voordat u keukengerei 
aanwendt in de mengbeker. U mag alleen 
wanneer de blender op “O” staat een rubber 
spatel gebruiken om de ingrediënten te 
mengen. Gebruik nooit keukengerei, ook 
geen spatel, in de mengbeker terwijl de 
blender in werking is.

• Laat indien mogelijk warme etenswaren vóór 
het mengen eerst afkoelen. Begin voor het 
mengen van warme etenswaren met STIR 
(roeren) ( ). Verhoog zo nodig daarna de 
snelheid.

• Verwijder bij het mengen van hete 
vloeistoffen het ingrediëntenbekertje in 
het midden van het deksel en gebruik 
alleen de snelheid STIR (roeren) ( ). 
Plaats bij het mengen van hete 
vloeistoffen geen onbeschermde hand 
op het deksel van de mengbeker.

• Stop de blender na enkele seconden en 
controleer de vastheid van de etenswaren 
om te voorkomen dat deze te fijn worden 
gemalen.

Hoe u... 

Ingevroren vruchtensap oplost: Doe 
voor een blik van 175 ml geconcentreerd 
sinaasappelsap het sap en de juiste hoeveelheid 
water in de mengbeker. Breng het deksel 
aan en laat de blender ongeveer 10 tot 15 
seconden draaien op de snelheid MIX (mixen) 
( ) tot het geheel goed gemengd is. 

Doe voor een blik van 355 ml het sap in de 
blender en voeg één blik water toe. Breng het 
deksel aan en laat de blender ongeveer 20 tot 30 
seconden draaien op de snelheid MIX (mixen) (

) tot het geheel goed gemengd is. Roer door 
elkaar in de overige twee blikken water.

Gelatine met een smaak oplost: Giet kokend 
water in de mengbeker en voeg gelatine toe. 
Verwijder het ingrediëntenbekertje in het 
midden van het deksel en laat de blender 
ongeveer 10 tot 30 seconden draaien op de 
snelheid STIR (roeren) ( ) tot de gelatine is 
opgelost. Voeg de andere ingrediënten toe.

Biskwietjes- en volkorenkoekjes- kruimels 
maakt: Breek grotere koekjes in stukjes van 
ongeveer 4 cm diameter. Kleinere koekjes hoeft 
u niet te breken. Doe ze in de mengbeker. 
Breng in de PULSE-modus ( ) het deksel aan 
en laat de blender een paar maal draaien op 
CHOP (fijnsnijden) ( ), ongeveer 3 seconden 
per keer, tot de gewenste vastheid is verkregen. 
Gebruik de kruimels als een snel gemaakte 
sierlaag voor “ingevroren yoghurt”, pudding of 
een vruchtencompote. 

Om een fijnere kruimellaag te maken voor 
een taart of dessert, breekt u biskwietjes of 
volkorenkoekjes in stukjes van ongeveer 4 cm 
diameter. Doe ze in de mengbeker. Breng in 
de PULSE-modus ( ) het deksel aan en laat 
de blender een paar maal draaien op LIQUEFY 
(mengen) ( ), ongeveer 20 tot 30 seconden, 
tot de gewenste vastheid is verkregen.

Cracker-kruimels maakt: Ga te werk als bij de 
koekjes. Gebruik de kruimels als sierlaag of als 
ingrediënt in groenten- of stoofschotels. 

Broodkruimels maakt: Verdeel het brood 
in stukjes van ongeveer 4 cm diameter. Ga te 
werk als bij de koekjes. Gebruik de kruimels 
(paneermeel) als sierlaag of als ingrediënt in 
groenten- of stoofschotels.
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Hak vruchten en groenten fijn: Doe twee 
kopjes (475 ml) met stukjes fruit of groenten in 
de mengbeker. Breng in de PULSE-modus ( ) 
het deksel aan en laat de blender een paar maal 
draaien op STIR (roeren) ( ), ongeveer 2 tot 3 
seconden per keer, tot de gewenste vastheid is 
verkregen.

Pureer vruchten: Doe 2 kopjes (475 ml) 
ingeblikt of voorgekookt fruit in de mengbeker. 
Voeg per kopje fruit (240 ml) 2 tot 4 eetlepels 
(30 tot 60 ml) vruchtensap of water toe. Breng 
het deksel aan en laat de blender ongeveer 5 tot 
10 seconden draaien op PUREE (pureren) ( ). 

Pureer groenten: Doe 2 kopjes (475 ml) 
ingeblikte of voorgekookte groenten in de 
mengbeker. Voeg per kopje groenten (240 ml) 
2 tot 4 eetlepels (30 tot 60 ml) bouillon, water 
of melk toe. Breng het deksel aan en laat de 
blender ongeveer 10 tot 20 seconden draaien 
op PUREE (pureren) ( ). 

Pureer vlees: Doe gekookt, in blokjes 
gesneden, mals vlees in de mengbeker. Voeg 
per kopje vlees (240 ml) 3 tot 4 eetlepels (45 
tot 60 ml) bouillon, water of melk toe. Breng 
het deksel aan en laat de blender ongeveer 
10 seconden draaien op STIR (roeren) ( ). 
Stop de blender en schraap de zijkanten van de 
mengbeker schoon. Breng het deksel aan en laat 
de blender nog 10 tot 20 seconden draaien op 
PUREE (pureren) ( ). 

Pureer cottagecheese of ricotta: Doe de 
cottagecheese of de ricotta in de mengbeker. 
Breng het deksel aan en laat de blender 
ongeveer 25 tot 35 seconden draaien op 
MIX (mixen) ( ) tot u een glad geheel hebt 
verkregen. Stop de blender en schraap zonodig 
de zijkanten schoon. Voeg zonodig per kopje 
cottagecheese (240 ml) één eetlepel (15 ml) 
afgeroomde melk toe. Gebruik het mengsel als 
basis voor dipsauzen en beleg met een laag 
vetgehalte. 

Combineer vloeibare ingrediënten voor 
gebakken etenswaren: Giet de vloeibare 
ingrediënten in de mengbeker. Breng het deksel 
aan en laat de blender ongeveer 10 tot 15 
seconden draaien op LIQUEFY (mengen) ( ) 
tot het geheel goed gemengd is. Giet het 
vloeibare mengsel over de droge ingrediënten en 
roer alles goed door elkaar. 

Verwijder klontjes uit sap: Indien de saus of het 
sap klonterig wordt, doet u deze in de mengbeker. 
Breng het deksel aan en laat de blender ongeveer 
5 tot 10 seconden draaien op MIX (mixen) ( ) 
tot u een glad geheel hebt verkregen. 

Combineer bloem en vloeistof tot een 
verdikkingsmiddel: Doe de bloem en de 
vloeistof in de mengbeker. Breng het deksel aan 
en laat de blender ongeveer 5 tot 10 seconden 
draaien op STIR (roeren) ( ) tot u een glad 
geheel hebt verkregen. 

Bereid witte saus: Doe melk, bloem en 
desgewenst zout in de mengbeker. Breng het 
deksel aan en laat de blender ongeveer 5 tot 10 
seconden draaien op STIR (roeren) ( ) tot het 
geheel goed gemengd is. Giet het mengsel in 
een steelpan en kook het zoals gebruikelijk. 

Pannenkoeken- of wafelbeslag met 
gebruik van een mix: Doe de mix en de 
andere ingrediënten in de mengbeker. Breng 
het deksel aan en laat de blender 10 tot 20 
seconden draaien op MIX (mixen) ( ) ]) tot 
het geheel goed gemengd is. Stop de blender en 
schraap zonodig de zijkanten van de mengbeker 
schoon. 

Maal kaas: Snij zeer koude kaas in blokjes 
van 1,5 cm. Doe 1⁄2 kopje kaas (120 ml) in de 
mengbeker. Breng het deksel aan en laat de 
blender ongeveer 5 tot 10 seconden draaien op 
LIQUEFY (mengen) ( ) Breng harde kazen, zoals 
Parmezaanse kaas, eerst op kamertemperatuur, en 
maal de kaas vervolgens 10 tot 15 seconden op 
LIQUEFY (mengen) ( ). 

Maak havermout voor een baby: Doe 
de havervlokken in de mengbeker. Laat in de 
PULSE-modus ( ) de blender ongeveer 5 
keer draaien op MIX (mixen) ( ) elke keer 
ongeveer 2 tot 3 seconden, tot de gewenste 
vastheid is verkregen. Bereid de havermout op 
de gebruikelijke wijze. 

Maak babyvoedsel met voedsel voor 
volwassenen: Doe het klaargemaakte 
volwassenenvoedsel in de mengbeker. Breng 
het deksel aan en laat de blender ongeveer 10 
seconden draaien op STIR (roeren) ( ) Laat de 
blender vervolgens ongeveer 10 tot 30 seconden 
draaien op PUREE (pureren) ( ).

Spoel de mengbeker schoon: Vul de 
mengbeker voor de helft met warm water. 
Voeg enkele druppels afwasmiddel toe. Breng 
het deksel aan en laat de blender ongeveer 5 
tot 10 seconden draaien op STIR (roeren) ( ) 
tot de zijkanten schoon zijn. Spoel en droog de 
mengbeker af. Voor een volledige reiniging kunt 
u de mengbeker eveneens in uw vaatwasser 
plaatsen. Voor de beste resultaten wordt u 
aangeraden het deksel, het ingrediëntenbekertje, 
de sluitmoer- en messenset en de afdichtring 
met de hand af te wassen. Raadpleeg 
Behandeling en reiniging, pagina 10.



14

N
ed

erlan
d

s Duur van de 
garantie in Europa:

Drie jaar volledige garantie 
vanaf de aankoopdatum.

KitchenAid zal
betalen voor:

De te vervangen onderdelen 
en het arbeidsloon voor 
de reparatie van materiaal- 
en fabricagefouten. Deze 
herstellingen moeten 
uitgevoerd worden door een 
erkende reparatiedienst/after 
sales service van KitchenAid. 

KitchenAid 
vergoedt geen:

A.  Reparaties wanneer de 
blender gebruikt werd 
voor andere toepassingen 
dan de normale 
voedingswarenbereidingen.

B.  Schade als gevolg van 
een ongeval, wijzigingen, 
ruwe behandeling, 
verkeerd gebruik, 
misbruik, of schade 
als gevolg van een 
installatie/werking die 
niet in overeenstemming 
is met de lokale 
elektrische voorschriften.

KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.

Garantie op de KitchenAid™-blender 
in Europa (huishoudelijk gebruik)

Reparatiecentrum/After sales service
Alle service moet lokaal gebeuren door een 
erkend reparatiecentrum/after sales service van 
KitchenAid.
Neem contact op met de dealer van wie u het 
apparaat gekocht hebt, om de naam van het 
dichtstbijzijnde geautoriseerde reparatiecentrum 
van KitchenAid te verkrijgen of bel met de 
KitchenAid klantenservice. 
 

Dienst na-verkoop:

In België & Nederland:

Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST

Tel: +32 15 30 67 60
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® Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.
™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.
© 2009. Alle rechten voorbehouden.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

(6707AdZw709)W10236556A

Klantencontact
In Nederland:
Gratis oproepnr.: 0800 0200151

www.KitchenAid.nl

In België:
Gratis oproepnr.: 0800 93285

www.KitchenAid.be

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11

www.KitchenAid.eu
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