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Bakke  
model 5FT

Tilbehør til alle  
KitchenAid®-mixere.
Fotografiet tjener udelukkende som 
illustration. Model 5FT har ingen 
kødhakker 5FGA. 

VOEDSELBLAD
INSTRUCTIES

FOOD TRAy
INSTRUCTIONS

PLATEAU POUR ALIMENTS
MODE D’EMPLOI

EINFÜLLTABLETT
BEDIENUNgSANLEITUNg

VASSOIO PER ALIMENTI
ISTRUZIONI PER L’USO

BANDEJA DE ALIMENTOS
INSTRUCCIONES

MATARBORD
INSTRUKTIONER

MATEBRETT
BRUKSANVISNINg

RUOKASUPPILO
KÄyTTOHJEET

BAKKE
INSTRUKTIONER

TABULEIRO DE COMIDA
INSTRUÇÕES

STÆKKUNARBAKKI
LEIÐBEININgAR

ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
o∆hΓIeΣ



D
an

sk

Indholdsfortegnelse
Sikker brug af tilbehør til mixeren ...................................................................................1

Vigtigt om sikkerhed .......................................................................................................1

Bakke ..............................................................................................................................2

 Montering af bakken ...............................................................................................2

 Brug af bakken ........................................................................................................2

 Rengøring af bakken ...............................................................................................2

Garanti på tilbehør til KitchenAid®-mixer .........................................................................3

Servicecentre ...................................................................................................................3

Kundeservice ...................................................................................................................3



1

D
an

sk

Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig. 
Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i brugerhånd-
bogen og på udstyret. Læs altid anvisninger om sikkerhed, og overhold dem. 

Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol. 

Dette symbol gør 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 blive alvorligt skadet, 
hvis du ikke omgående følger 
instruktionerne. 

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du 
ikke følger instruktionerne. 

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

Sikker brug af tilbehør til mixeren

VIgTIgT OM SIKKERHED
Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende forholdsregler af 
hensyn til sikkerheden, herunder: 
 1. Læs alle instruktioner. 
 2.  Mixeren må aldrig komme i vand eller anden væske pga. fare for elektrisk stød. 
 3.  Omhyggeligt opsyn er nødvendigt, når tilbehøret anvendes af eller i nærheden 

af børn. 
 4.  Tag stikket ud af stikkontakten, når der på- eller afmonteres tilbehør, under 

rengøring eller når maskinen ikke er i brug. 
 5.  Berør aldrig bevægelige dele. Hold fingrene på afstand af 

udblæsningsåbningen. 
 6.  Anvend aldrig mixeren, hvis ledning eller stik er defekt, hvis der har været 

funktionsfejl, eller hvis mixeren har været tabt på gulvet eller er beskadiget på anden 
vis. Indlever mixeren til eftersyn, reparation eller elektrisk/mekanisk justering på det 
nærmeste autoriserede servicecenter. 

 7.  Brug af andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af KitchenAid, kan 
medføre brand, elektrisk stød eller anden skade. 

 8.  Mixeren må ikke anvendes udendørs. 
 9.  Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
 10.  Påfyld aldrig ingredienser med hånden. Brug altid den kombinerede skubber/

skruenøgle. 
 11.  Kniven er skarp. Vær forsigtig. 
 12.  Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug. 

gEM DISSE INSTRUKTIONER

WARNING

FARE

ADVARSEL
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Montering af bakken

Inden montering af bakken:
1. Kontroller, at hastighedsregulatoren 

står på “0” (SLUKKET).
2.  Tag stikket ud af stikkontakten. Bakken 

er designet til at blive brugt sammen 
med kødhakkeren (model 5FGA) og 
purépressen (model 5FVSFGA).

3.  Sæt kødhakkeren eller purépressen  
på mixeren.

4.  Lad forsiden af bakken glide fremad 
over tragtens bagside, indtil den sidder 
helt fast.

Bakke
Brug af bakken

1. Fyld bakken med ingredienserne, som  
er skåret i i stykker, der passer i tragten.

2.  Sæt mixeren på hastighed 4, og læg 
ingredienserne ned i tragten ved hjælp 
af den kombinerede nedstopper og 
spændenøgle til tilbehør

Rengøring af bakken

Vask i varmt sæbevand. Kan eventuelt 
anbringes i opvaskemaskinens øverste kurv.

ADVARSEL

Fare. Roterende kniv. 

Brug altid nedstopperen.

Hold fingrene væk fra åbningerne.

Hold uden for børns rækkevidde. 

Der er risiko for skæreulykker.
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garantiens  
varighed: 

To års fuld garanti fra 
købsdatoen.

KitchenAid  
dækker:

Udskiftningsdele og 
reparationsomkostninger 
for at rette mangler 
i materialer eller 
forarbejdning. Service skal 
udføres af et autoriseret 
KitchenAid servicecenter.

KitchenAid  
dækker ikke for: 

A.  Reparationer, hvis 
bakken bruges til andre 
formål end almindelig 
madlavning i privat 
husholdning. 

B.   Skader som følger af  
uheld/ulykker, ændringer,  
forkert brug, misbrug 
eller installation/
betjening der ikke 
udføres i henhold til 
de gældende regler for 
elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAgER SIg IKKE NOgET ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER. 

garanti på tilbehør til KitchenAid®-mixer

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 udstyret.

I Danmark: 
SCANDIA SERVICE A/S 
Vallensbækvej 18 c 
2605 Brøndby 
Tlf.: 43 20 52 00

Kundeservice
 THUESEN JENSEN A/S:  Smedeland 11 

2600 Glostrup 
Tlf.: 70 20 52 22

www.KitchenAid.com 
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® Registreret varemærke KitchenAid, USA.

™ Varemærke KitchenAid, USA.

Mixer design er beskyttet af et varemærke KitchenAid, USA.
© 2007. Alle rettigheder forbeholdes. 

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
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