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ROTERENDE GROENTESCHAAF  
EN-RASP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

ROTOR VEGETABLE  
SLICER/SHREDDER
GUIDE TO ExPERT RESULTS

TRANCHOIR/RÂPE À 
CYLINDRES 
GUIDE DU CONNAISSEUR

GEMÜSESCHNEIDER
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

GRATTUGIA A CILINDRI
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI 
PROFESSIONALI

CORTADORA/REBANADORA  
DE VERDURAS
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
PROFESIONALES

ROTERANDE GRÖNSAKSSKÄRARE 
OCH RIVJÄRN
GUIDE FÖR ExPERTRESULTAT

GRØNNSAKSSNITTER/RIVJERN
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE 
RESULTATER

VIHANNESLEIKKURI 
JA-RAASTIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

RÅKOSTJERN MED 3 TROMLER
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

CORTADOR ROTATIVO  
DE LEGUMES
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

GRÆNMETISKVÖRN
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Model MVSA 
Roterende groenteschaaf en –rasp

Model EMVSC  
Optionele trommels

Dit toebehoren werd speciaal 
ontworpen voor gebruik met alle 
KitchenAid™-multifunctionele mixers/
keukenrobots.
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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 naleeft.

Veilig gebruik van het accessoire/toebehoren

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten 
moeten steeds basisvoorzorgen worden 
getroffen, waaronder:
 1. Alle instructies lezen. 
 2. De multifunctionele mixer/

keukenrobot 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/
keukenrobot 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/keukenrobot 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/
toebehoren die niet door KitchenAid 
worden aanbevolen of verkocht, 
kan brand, elektrische schokken of 
verwondingen veroorzaken.

 8.  Gebruik de multifunctionele 
mixer/keukenrobot 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/keukenrobot.  
Gebruik altijd de stamper.

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

 12.  Dit product werd uitsluitend voor 
huishoudelijk gebruik ontworpen.

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Vóór het aanbrengen

1. Draai de snelheidsregelaar van de 
staande multifunctionele mixer/
keukenrobot op “0” (UIT).

2.  Trek de netstekker van de multifunctionele  
mixer/keukenrobot uit het stopcontact of 
schakel de stroom uit.

3. Naargelang het naaftype van uw 
multifunctionele mixer/keukenrobot, 

 tilt u het scharnierdeksel omhoog of 
maakt u de hulpstukknop (A) los door

 deze naar links te draaien, en verwijdert 
u het deksel van de hulpstukkennaaf. 

4. Stop de voedingsas (B) in de 
hulpstukkenas (C) en ga na of deze 
goed past. 

5. Draai het accessoire indien nodig heen 
en weer. Het zit in de juiste positie 
wanneer de pen perfect op de as past 
in de gleuf op de rand van 

 de hulpstukkenas. 

6. Draai dan de hulpstukknop vast door 
deze naar rechts te draaien tot het 
accessoire/toebehoren stevig aan de 
multifunctionele mixer/keukenrobot  
is bevestigd.

Het accessoire/toebehoren aanbrengen

ACB

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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Roterende groenteschaaf en -rasp  
& optionele trommels 

De roterende groenteschaaf en -rasp 
& optionele trommels monteren

BELANGRIJK: De roterende groenteschaaf 
en –rasp wordt geleverd met een reeds 
in het “trommelhuis” (J) gemonteerde 
trommel. Om een andere trommel te 
gebruiken, selecteert u er één en gaat u als 
volgt tewerk: 

1. Vergewis u ervan dat de 
snelheidsregelaar nog steeds op “0” 
(UIT) staat en dat de mixer/keukenrobot 
uitgeschakeld is. 

2. Vergewis u er eveneens van dat de 
motorkop volledig naar beneden 

 gebracht werd. 
3. Verwijder de afsluitring (L) door hem 

eerst naar rechts te draaien en dan 
naar u toe te trekken. 

4. Verwijder de trommel uit het 
trommelhuis en plaats vervolgens de 
juiste trommel in het trommelhuis. 

NOTA: Gebruik steeds een vaatdoek 
wanneer u trommels aanbrengt of 
verwijdert, om slippen te vermijden. 

5. Plaats de afsluitring (L) op de romp (J)  
van de roterende groenteschaaf en 
-rasp en draai deze ring naar links om 
goed te bevestigen. 

6. Trek aan het aangebrachte 
trommelgeheel om u ervan te 
verzekeren dat alles goed vastzit. 

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

Pakket met optionele trommels  
(ref. EMVSC) 
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& optionele trommels gebruiken 

De gekozen trommel moet aangepast 
zijn aan het voedsel dat u wilt schaven, 
fijnsnijden of raspen. Ziehier enkele 
suggesties : 

Standaardtrommels van de roterende 
groenteschaaf en -rasp (MVSA) : 
 
Middelgrove schaaf (D) – Voor 
het raspen van rauwe wortel- en 
bladgroenten voor rauwkost, van 
amandelen en noten voor culinaire 
bereidingen, of van allerlei soorten 
zacht fruit en zachte kazen.

Grove rasptrommel (E) – Voor het 
raspen van rauwe wortel- en bladgroenten 
voor het maken van soep; van allerlei 
soorten fruit voor de bereiding van 
taarten; van amandelen, noten en 
chocoladereepjes voor garnituren, of van 
kaas en kaaskorsten.

Schaaftrommel (F)  – Voor het schaven 
van aardappelen, uien, rauwe wortel- en 
bladgroenten, en allerlei soorten fruit. 

Het is eveneens mogelijk om 
optionele trommels (EMVSC) voor 
de roterende groenteschaaf en -rasp 
afzonderlijk aan te kopen. 

EMVSC Optionele trommels*:
 
Fijne rasptrommel (G) – Voor het 
fijnraspen van harde kazen, noten, 
chocolade en droog brood. 

Aardappeltrommel (H) – Voor het 
raspen van aardappelen voor het maken 
van aardappelpannekoeken.

Juliennetrommel (I) – Voor het 
fijnsnijden van rauwe wortel- en 
bladgroenten. 

De roterende groenteschaaf en -rasp 
& optionele trommels reinigen

Niet alle onderdelen zijn vaatwasbestendig! 
Was de trommels in warm water met 
een zacht wasmiddel. Spoel de trommels 
uitbundig en droog ze met een zachte doek.

*Deze trommels kunnen NIET "afzonderlijk" 
worden aangekocht! Deze trommels zijn enkel 
verkrijgbaar in dit pakket EMVSC.

Roterende groenteschaaf en -rasp  
en optionele trommels 
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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 de  
 roterende groenteschaaf/ 
 -rasp 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/
toebehoren 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

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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® Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.
™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.

De vorm van de staande multifunctionele mixer/keukenrobot is een  
handelsmerk van KitchenAid, V.S. 

© 2010. Alle rechten voorbehouden.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De roterende groenteschaaf en -rasp voor de staande mixer/keukenrobot  
(MVSA) wordt vervaardigd in Duitsland.

(7006AdZw610)W10140780B


