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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

Voedselblad  
Model 5fT

Dit toebehoren werd speciaal 
ontworpen voor gebruik 
met alle KitchenAid®-
multifunctionele mixers.
Demonstratiefoto (niet contractueel). 
Model 5FT wordt geleverd ZONDER 
voedselmolen (5FGA is afzonderlijk 
verkrijgbaar).
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Uw eigen veiligheid en die van anderen is héél belangrijk.
In deze handleiding en op uw apparaat vindt u tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen. 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 gedood kunt worden of ernstig gewond 
kunt raken als u de instructies niet 
onmiddellijk naleeft. 

U gedood kunt worden of ernstig gewond 
kunt raken als u de instructies niet 
naleeft.

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

Veiligheid van het accessoire/toebehoren

BELANgRIJKE 
VOORZORgSMAATREgELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, 
waaronder:
 1. Alle instructies lezen. 
 2. De multifunctionele mixer niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van 

elektrische schokken te voorkomen. 
 3. Dit apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door jonge kinderen noch 

mindervalide. 
 4. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer de multifunctionele mixer niet wordt gebruikt, 

vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
 5. Vermijd contact met bewegende delen. Steek geen vingers in de aansluitopening. 
 6. Gebruik nooit een multifunctionele mixer met een beschadigd netsnoer of een beschadigde 

netstekker, na een defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier 
beschadigd werd. Om risico’s te voorkomen, laat u het apparaat bij voorkeur in de 
dichtstbijzijnde erkende after sales servicecentre/dienst na-verkoop nakijken, herstellen, of 
mechanisch of elektrisch bijregelen. 

 7. Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan 
brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.

 8. Gebruik de multifunctionele mixer nooit buiten. 
 9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
 10. Doe nooit voedsel met de hand in de multifunctionele mixer. Gebruik altijd de voedselstamper/

moersleutel!
 11. De messen zijn scherp. Hanteer ze met de nodige voorzichtigheid. 
 12. Dit product werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

WARNING

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Het voedselblad monteren

Vóór het monteren van het voedselblad: 
1. Draai de snelheidsregelaar van de staande 

multifunctionele mixer op “O” (UIT). 
2. Trek de netstekker van de multifunctionele 

mixer uit het stopcontact of schakel de 
stroom uit. Het voedselblad werd ontworpen 
voor gebruik met de voedselmolen (model 
5FGA) en de fruit- en groentezeef (model 
5FVSFGA).

3. Bevestig de voedselmolen of de fruit- en 
groentezeef op de multifunctionele mixer. 

4. Glijd het voorste deel van het voedselblad 
naar voor over de mond van de vultrechter 
tot het stevig vastzit.

Voedselblad
Het voedselblad gebruiken

1. Snij het voedsel in stukjes die in de 
vulopening passen en leg ze op het 
voedselblad. 

2. Zet de multifunctionele mixer op snelheid 
4 en gebruik het combinatieaccessoire 
voedselstamper/moersleutel om het voedsel 
in de vulopening te drukken.

Het voedselblad reinigen

Reinig het voedselblad met de hand in een 
warm sopje of in uw vaatwasser (op het 
bovenste rek plaatsen).

Gevaar voor draaiende messen

Gebruik altijd de voedselstamper.

Steek geen vingers in de 
openingen.

Houd het apparaat buiten het bereik 
van kinderen.

Als u deze richtlijnen niet volgt, kan 
dit amputatie of snijwonden tot 
gevolg hebben.

WAARSCHUWING
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Duur van  
de garantie:  

TWEE JAAR volledige garantie 
vanaf de aankoopdatum.

KitchenAid  
zal betalen voor:  

De te vervangen 
onderdelen, het transport 
en het arbeidsloon voor 
de reparatie van materiaal- 
en fabricagefouten. 
Deze reparatie(s) moeten 
uitgevoerd worden door 
een erkende after sales 
service/dienst na-verkoop van 
KitchenAid.

KitchenAid zal niet 
betalen voor:  

A.  Reparaties wanneer het 
voedselblad gebruikt werd 
voor andere doeleinden 
dan het normaal 
verwerken van voedsel.

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®-accessoires in 
Europa (huishoudelijk gebruik)

After sales service/Dienst na-verkoop

In Nederland: 
Micave B.V. 
Schimminck 10 a 
NL-5301 KR ZALTBOMMEL

T:+31 (0) 418 54 05 05 
E: info@micave.nl 
I: www.micave.nl

In België: 
Gebroeders Nijs 
Mechelsesteenweg 56 
B-2840 RUMST

Tel: +32 15 30 67 60

Klantencontact
 In België en Nederland:  Gratis oproepnummer: 00800 38104026 

KitchenAid Europa, Inc. 
POSTBUS 19 
B-2018 ANTWERPEN 11 
BELGIË

www.KitchenAid.be

www.KitchenAid.nl

Alle service moet lokaal gebeuren door een erkende after sales service van KitchenAid.
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® Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.

™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.

De vorm van de staande multifunctionele mixer is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.
© 2007. Alle rechten voorbehouden.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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