
1

D
an

skModel 5KSBCJ
0,75 l kulinarisk blenderglas

Til brug sammen med Artisan™  
5KSB555 Blendere

0,75 L CuLinaire MengBeKer 
inStruCtieS

CuLinary BLender Jar
inStruCtionS

BoL CuLinaire pour BLender/
Mixeur
inStruCtionS

KüChenMixerBehäLter
BedienungSanLeitung

Caraffa deL fruLLatore
iStruzioni

reCipiente de La LiCuadora
inStruCCioneS

BLenderBehåLLare för  
MatLagning
inStruKtioner

BehoLder for  
KuLinariSK BLender
BruKSanviSning

KuLinaarinen  
tehoSeKoitinaStia
ohJeet

KuLinariSK BLendergLaS
inStruKtioner

Copo CuLinário para 
LiquidifiCador
inStruçõeS

BLandaraKanna fyrir  
Létta MatreiðSLu
LeiðBeiningar

Κανατα μπλέντέρ
Οδηγίές

Mały KieLiCh do BLendera
inStruKCJa oBSługi

Чаша блендера
ИнструкцИя

кулИнарна кана за блендер
ИнструкцИИ

pLaStová nádoBa StoLního 
Mixéru
návod

reCipient pentru BLender 
CuLinar
inStruCtiuni
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produktsikkerhed

Både din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der er mange vigtige oplysninger om sikkerhed i denne vejledning og på apparatet. 
Læs og overhold altid anvisninger om sikkerhed.

Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol.
Dette symbol skal gøre dig opmærksom på, at du skal være ekstra 
opmærksom og nøje følge instrukserne i vejledningen.
Alle instrukser om sikkerhed står efter advarselssymbolet og ordet 
“FARE” eller “ADVARSEL”. Disse ord betyder:

Du kan komme alvorligt til 
skade, hvis du ikke straks 
følger instrukserne.
Du kan komme alvorligt til 
skade, hvis du ikke følger 
instrukserne.

Alle instrukser om sikkerhed fortæller, hvori faren består, hvordan du mindsker risikoen 
for at komme til skade, og hvad der kan ske, hvis instrukserne ikke følges.

FARE

AdvARsEl
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vigtige SiKKerhedSforanStaLtninger

geM diSSe inStruKtioner
produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

Ved brug af elektriske apparater skal 
nedenstående sikkerhedsforanstaltninger  
altid følges for at mindske risikoen for  
brand, elektrisk stød og/eller personskade, 
herunder:

 1. Læs alle instruktioner.
 2.  For at beskytte mod risikoen 

for elektrisk stød må blenderen ikke 
anbringes i vand eller anden væske.

 3.  Nøje overvågning er nødvendig, 
når apparatet anvendes af eller i 
nærheden af børn.

 4.  Tag stikket ud af stikkontakten,  
når udstyret ikke er i brug, inden 
dele på- eller afmonteres og inden 
rengøring.

 5.  Undgå at berøre bevægelige dele.
 6.  Anvend ikke blenderen, hvis 

ledningen eller stikket er beskadiget,  
eller hvis apparatet ikke fungerer 
korrekt, har været tabt eller på nogen 
måde er beskadiget. Kontakt din 
forhandler eller nærmeste autoriserede 
servicecenter for undersøgelse, 
reparation eller elektrisk/mekanisk 
justering.

 7.  Må ikke bruges udendørs.
 8.  Lad ikke ledningen hænge ud 

over kanten af bordet.
 9.  Stik ikke hænderne eller 

køkkenredskaber ned i kanden,  

mens blenderen er i gang, da det  
kan forårsage alvorlig personskade  
eller beskadige blenderen. Der kan 
anvendes en skraber, men ikke  
mens blenderen kører.

 10.  Knivanordningen er skarp. Vær 
forsigtig.

 11.  Af hensyn til risikoen for 
personskade må låsekraven og  
kniven aldrig anbringes på basen,  
hvis kanden ikke sidder korrekt.

 12.  Anvend kun blenderen med låget 
på plads.

 13.  Brug af tilbehør, f.eks. blenderglas, 
som ikke anbefales af KitchenAid, kan 
udgøre en risiko for personskade.

 14. tag målebægeret i midten af 
låget af, når der blendes  
varm væske.

 15.  En lampe, der blinker, betyder 
“klar til brug” – undgå at berøre knive  
eller bevægelige dele.

 16.  Apparatet er ikke beregnet til at 
blive brugt af personer (herunder  
børn), hvis fysiske, sensoriske eller  
mentale evner er nedsat, eller personer  
uden den fornødne erfaring og viden,  
medmindre de er instrueret i sikker  
brug af apparatet eller er under opsyn  
af en person, der har ansvaret for dem.

 17.  Hold børn under opsyn, og lad 
dem ikke lege med apparatet.
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Beskrivelse af det kulinariske 0,75 l 
blenderglas (Model 5KSBCJ) 

0,75 l  
kulinarisk 
blenderglas

Låg til kulinarisk 
blenderglas med 
hældehætte*

Brudsikkert kulinarisk blenderglas
Det klare copolyesterglas er brudsikkert 
og modstandsdygtigt over for ridser 
og pletter (materiale uden BPA). Det 
holdbare kulinariske blenderglas 
er praktisk til opskrifter med små 
mængder og portioner til én person.

Låg til kulinarisk blenderglas med 
hældehætte
Drejelåget har en aftagelig hældehætte,  
der passer til låget til det kulinariske 
blenderglas og kanden. Denne alsidige 
hætte bruges til at hælde olie eller andre  
ingredienser i, mens blenderen kører.

* Følgende 
advarsel mod at 
bruge blenderen 
uden låg findes på 
låget:
“CAUTION: DO 
NOT OPERATE 
WITHOUT THIS 
COVER IN PLACE”. 
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Klargøring af det kulinariske blenderglas  
til brug

Blender med kulinarisk 
blenderglasanordning

1. Anbring låsekraven, så knivanord-
ningen peger opad, på en plan flade.

2.  Anbring tætningsringen med den 
flade side nedad omkring kniven i 
rillen i låsekraven.

3.  Anbring hakkerne på det 
kulinariske blenderglas ud for 
hullerne i låsekraven.

4.  Tryk det kulinariske blenderglas 
ned, og drej det ca. ¼ omgang 
med uret over to trin (så der lyder 
to klik).

Brug af det kulinariske 0,75 l blenderglas
Skyl det kulinariske blenderglas, låget 
og hældehætten i varmt, sæbevand, 
inden det kulinariske blenderglas 

tages i brug (se Vedligeholdelse og 
rengøring på side 8). Skyl og tør delene.

Låsekrave

tætnings
ring 
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Klargøring af det kulinariske blenderglas  
til brug

5. Juster ledningens længde.

6.  Anbring den kulinariske blender-
glasanordning på blenderens base.

BeMÆrK: Når den er korrekt anbragt, 
hviler kandeanordningen fuldstændigt 
på blenderens base. Gentag i modsat 
fald trin 3 og 4.

7. Drej låget på det kulinariske 
blenderglas for at sætte det på.

8.  Sæt stikket i en stikkontakt med 
jordforbindelse. Blenderen er nu 
klar til brug.

9.  Tryk altid på “O”, og tag stikket ud af 
stikkontakten, inden den kulinariske 
blenderglasanordning tages af 
basen efter brug.

Risiko for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke en forlængerledning.

Manglende overholdelse 
af disse instruktioner kan 
medføre dødsfald, brand eller 
elektrisk stød.

AdvARsEl

Mellemrum
intet  
mellem
rum

(Se VEJLEDNINGSHÆFTET TIL ARTISAN™ BLENDER 
side 6, 7, 8 og 9 vedrørende betjening af 
blenderen og indstilling af hastigheden)
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tip
Kulinarisk blenderglas

Det kulinariske tilbehørsglas er ideelt 
til at blande salatdressinger, røre 
mayonnaise, salsa eller pesto og har 
den helt rigtige størrelse til shakes eller 
smoothies til én person. Det kan også 
bruges til at hakke friske krydderurter 
eller nødder.

Dette kulinariske blenderglas er et  
supplement til Artisan™ 1,5 l-glaskanden. 
Det lille kulinariske blenderglas er 
bedre egnet og hurtigere at bruge 
til små mængder og giver en finere 
struktur: f.eks. babymad, purering 
af supper, krydderurter, krydderier, 
smoothies, rasp, småkager og dip 
(humus, pesto, mayonnaise).

ved behandling af mindre mængder af bestemte ingredienser opnår du 
følgende resultater:

- Rasp (100 g mørk eller 50 g hvid) meget fint resultat
-  revne gulerødder  ensartet fintrevet resultat
-  humus (af 130 g drænede kikærter) meget fint resultat
-  mayonnaise (2 store æg og særdeles ensartet (tyk) konsistens 
 150/200 ml olivenolie) (det bedste resultat opnås ved  
  at tilsætte vineddike, salt og  
  peber, når blandingen har sat sig)
-  urter (f.eks. 25 g persille) grofthakket resultat 
-  peanut butter (100 g cashewnødder) finmalet resultat
-  mandler (50 g eller 150 g) males fint
-  suppe (op til 750 g grøntsager + urter) meget fint resultat
-  smoothie (210 eller 425 g frugt fra dåse,  perfekt resultat  
 hel banan, 1 kop juice + 1 spsk. yoghurt
-  reven ost hurtigt og perfekt resultat
-  pesto (70 ml, 1 fed hvidløg, 20 g basilikum,  meget god konsistens 
 20 g pinjekerner og 45 g parmesanost)
-  krydderier (30 ml korianderfrø) fint (men ikke pulveriseret)
-  krydderier (30 ml sennepsfrø) godt, fint resultat. pulveriseret  
  ved høj hastighed
-  småkager (8 eller 100 g) perfekt, fint resultat

Fortsættes på næste side
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vedligeholdelse og rengøring
Det kulinariske blenderglas er nemt at 
rengøre – adskilt eller samlet.
• Rengør blenderen grundigt, hver gang 

den har været i brug
•  Anbring ikke blenderens base eller 

ledningen i vand
•  Brug ikke rengøringsmidler med 

slibemiddel eller skuresvampe

individuel rengøring af 
komponenterne

Løft den kulinariske blenderglasanord-
ning op fra blenderens base i en lige 
opadrettet bevægelse. Drej kanden 
eller det kulinariske blenderglas to klik 
mod uret, mens der holdes i låsekraven, 
så låsekrave- og knivanordningen samt 
tætningsringen skilles fra det kulinariske 

blenderglas. Vask delene i sæbevand. 
Skyl og tør.
BeMÆrK: Vask anordningen bestående 
af låg, hældehætte, låsering og kniv samt 
tætningsringen i hånden – disse dele kan 
blive beskadiget i opvaskemaskinen. Det 
kulinariske blenderglas kan anbringes i 
opvaskemaskinens nederste kurv.

rengøring uden adskillelse

Anbring det kulinariske blenderglas på 
blenderens base, fyld den halvt op med 
varmt (ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 
1 eller 2 dråber opvaskemiddel. Sæt 
låget på det kulinariske blenderglas, 
tryk på hastighedsindstillingen for 
OMRØRING ( ), og lad blenderen køre 
i 5 til 10 sekunder. Tag det kulinariske 
blenderglas af, og hæld indholdet ud. 
Skyl med varmt vand.

tip
hældehætte

Denne alsidige hætte passer både til 
kandens og den kulinariske blenders 

låg og kan bruges til at påfylde olie 
eller anden væske under blendningen.
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garantiens varighed: 

To års fuld garanti fra 
købsdatoen.

Kitchenaid  
dækker:

Reservedele og 
reparationsomkostninger 
for at afhjælpe mangler 
i materialer eller 
forarbejdning. Service 
skal udføres af et 
autoriseret KitchenAid-
servicecenter.

Kitchenaid  
dækker ikke:

A.  Reparationer, når 
det kulinariske 
blenderglas 
er anvendt til 
andre formål 
end almindelig 
madlavning i en 
privat husholdning.

B.   Skader som følge 
af uheld/ulykker, 
ændringer, forkert 
brug, misbrug 
eller installation/ 
betjening i 
modstrid med 
det lokale stærk-
strømsreglement.

KitChenaid påtager Sig iKKe noget anSvar for indireKte SKader.

garanti på Kitchenaid™ kulinarisk 0,75 l 
blenderglas til husholdningsbrug
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Kundeservice

Servicecentre
Al service bør udføres lokalt af et 
autoriseret KitchenAid-servicecenter. 
Du kan få oplyst nærmeste autoriserede 
KitchenAid-servicecenter i den 
forretning, hvor du har købt apparatet.

i danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS 
Thorndahlsvej 11 
9200 AALBORG SV

Tel: 98 18 23 12

www.cjhvidevareservice.dk

thueSen JenSen a/S:	 	Smedeland	11
2600	Glostrup

	 Tlf.:	70	20	52	22

www.Kitchenaid.eu 
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