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SIkkEr bruG af bLENDErEN

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der �ndes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. 
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste 
dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels- 
symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke straks følger instruktionerne.

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man 
ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig,  hvori  den potentielle fare består, hvordan den kan 
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

FARE

ADVARSEL

VIGtIGE SIkkErHEDSaNVISNINGEr
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde 
de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen 

ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, 

hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller 
personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er 
instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn 
af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke 
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må 
ikke udføres af børn uden opsyn.

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. Indlever i givet fald blenderen på et 
autoriseret KitchenAid servicecenter til eftersyn, reparation eller 
justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.

7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet. 
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SIkkEr bruG af bLENDErEN

Elektriske krav

Watt: 550 W

Spænding: 220-240 V

Hertz: 50 Hz vekselstrøm

bEmÆrk: Hvis stikket ikke passer til 
stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker 
kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket 
på nogen måde Brug ikke en adapter.

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. fyld ikke blenderkanden helt op (maks. 1,25 L) ved 

blendning af varm mad eller væske. fastgør låget og 
brug kun hastighedsindstilling OmrØr ( ). blend ikke 
varme væsker eller mad ved temperaturer over 60° C. 
placér ikke hånden direkte på kandelåget under drift, 
når varm mad eller væsker blendes.

15. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug – 
undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.

16. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEm DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade, 
brand eller elektrisk stød.
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bLENDErDELE
Låg med målebæger 

på 60 ml

1,5 L 
glaskande, 

der er nem at 
hælde af

Låg til kulinarisk glas 
med hældehætte*

kniv af 
rustfrit stål

Låsekrave- og 
knivanordning

knapper til valg 
af hastighed

formstøbt metalfod 

Clean touch-
betjenings-

panel

0,75 L kulinarisk 
blenderglas

*  ADVARSEL: BRUG IKKE UDEN 
DETTE LÅG PÅSAT.

SIkkEr bruG af bLENDErEN

bortskaffelse af elektriske apparater

bortskaffelse af indpakningsmaterialer 
Indpakningsmaterialet er 100 % 
genanvendeligt og er mærket med 
genbrugssymbolet . De forskellige 
indpakningsdele skal derfor bortskaffes på 
forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med 
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. 

bortskaffelse af produktet 
- Dette produkt er mærket efter EU-
direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE). 
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes 
korrekt, er du med til at undgå de potentielle 

negative konsekvenser for miljøet og 
folkesundheden, der kan være resultatet af 
uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. 

- Symbolet  på produktet eller 
på den medfølgende dokumentation 
angiver, at det ikke skal behandles som 
husholdningsaffald, men skal afleveres på et 
passende indsamlings center, hvor elektrisk 
og elektronisk udstyr genanvendes. 
Kontakt de lokale myndigheder, renovations-
selskabet eller forretningen, hvor produktet er 
købt for yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette produkt. 

SamLING af bLENDErEN

tænd/sluk-knap
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bLENDErDELE

4 Tryk ned og drej kanden 
(eller det kulinariske glas) 
med uret, ca. 1/4 omdrejning, 
indtil der høres et klik.

3 Anbring kandens (eller det kulinariske 
glas) hakker ud for hullerne i låsekraven. 

1 Anbring låsekraven, så knivanordningen 
peger opad, på en plan flade.

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

før første brug
Tør blenderens base af med en klud 
med varmt sæbevand, og tør efter med 
en fugtig klud. Tør med en blød klud. 
Skyl kande, kulinarisk glas, låg, låsekrave- 
og knivanordning, tætningsring og 
målebæger i varmt sæbevand 
(se "Vedligeholdelse og rengøring"). 
Skyl og tør delene.

5 Juster ledningens længde. 
 
 

SamLING af bLENDErEN
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SamLING af bLENDErEN

6 Anbring den samlede kande (eller det 
kulinariske glas) på blenderens base. 7 Sæt låget på kanden 

(eller det kulinariske glas).

8 Før blenderen bruges, skal den 
tilsluttes et stik med jordforbindelse. 
Tryk derefter på TÆNDT ( ). 
Indikatoren for TÆNDT vil blinke, 
når den er klar.

9 Tryk altid på knappen TÆNDT ( )  
efter brug (så indikatoren for TÆNDT 
slukkes) og træk stikket ud af 
stikkontakten, før kanden (eller det 
kulinariske glas) tages fra basen.

bEmÆrk: Hvis der er et mellemrum 
mellem låsekraven og basen, er kanden 
(eller det kulinariske glas) muligvis ikke låst 
fast til låsekraven, eller kande eller glas er 
ikke anbragt korrekt på blenderens base. 
Gentag om nødvendigt trin 1 og 4.

mellemrumADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt 
med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse
anvisninger kan medføre personskade, 
brand eller elektrisk stød.

bEtJENING af bLENDErEN
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SamLING af bLENDErEN bEtJENING af bLENDErEN

betjening

4 Tryk to gange på knappen TÆNDT ( ) 
for at slukke for blenderen, når opgaven 
er fuldført Træk stikket til blenderen ud 
af stikkontakten, før kanden (eller det 
kulinariske glas) tages af. 

1 Hæld ingredienser i kanden (eller det 
kulinariske glas), og sæt låget på. 

3 Vælg derefter den ønskede hastigheds-
knap for at få blenderen til at køre 
konstant ved denne hastighed. 
Indikatorlampen ved den pågældende 
hastighed bliver ved med at lyse. Du kan 
uden at stoppe ændre indstillinger ved 
at trykke på en ny hastighedsknap.

2 Tryk på TÆNDT ( ). Herved vil 
indikatoren for TÆNDT blinke for 
at angive, at blenderen er TÆNDT.

bEmÆrk: Mens blenderen er tændt, 
eller PULSFUNKTIONENS (PULSE) 
indikator er tændt:

- Kniven må ikke røres.

- Tag ikke låget af kanden.

Kontroller, inden blenderen betjenes, 
at kanden (eller det kulinariske glas) 
sidder fast i låsekraven, og at anordningen 
er anbragt på blenderens base.

VIGtIGt: Fyld ikke blenderkanden helt op (maks. 1,25 L) ved blendning af varm mad eller 
væske. Fastgør låget og brug kun på hastighedsindstilling OMRØR ( ). Blend ikke varme 
væsker eller mad ved temperaturer over 60° C. Placér ikke hånden direkte på kandelåget 
under drift, når varm mad eller væsker blendes.

Blenderen har fem hastigheder: 
OMRØRING ( ), HAKNING ( ), 
PISKNING ( ), PURERING ( ), 
og BLENDNING ( ). Desuden har 
blenderen en ISKNUSNINGS- ( ) 
og PULSFUNKTION ( ).
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bEtJENING af bLENDErEN

knust is

4 Tryk to gange på knappen TÆNDT ( )  
for at slukke for blenderen, når opgaven 
er fuldført Træk stikket til blenderen ud 
af stikkontakten, før kanden (eller det 
kulinariske glas) tages af.

3 Tryk på TÆNDT ( ) for at 
tænde for blenderen (TÆNDT). 
Tryk derefter på ISKNUSNING ( ). 
Indikatorlampen lyser. 

1 Kontroller, inden blenderen anvendes, 
at kanden (eller det kulinariske glas) er 
korrekt anbragt på blenderens base.

2 Hæld ingredienser i kanden (eller det 
kulinariske glas), og sæt låget på. 

brug af puLS-funktionen

1 Kontroller, inden blenderen anvendes, 
at kanden (eller det kulinariske glas) er 
korrekt anbragt på blenderens base.

Blenderen har en ISKNUSNINGSFUNKTION ( ). Når denne funktion er valgt, aktiveres 
pulseringen automatisk i intervaller ved den hastighed, der er optimal til knusning af is eller 
andre ingredienser.

bEmÆrk: PULSFUNKTIONEN ( )  
fungerer ikke sammen med 
ISKNUSNINGSFUNKTIONEN ( ).

Blenderen har en PULSFUNKTION ( ) og kan pulsere ved alle hastigheder.

bEtJENING af bLENDErEN
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bEtJENING af bLENDErEN bEtJENING af bLENDErEN

brug af målebæger til blenderkande eller målebæger eller 
hældehætte til det kulinarisk glas

3 Tryk på TÆNDT ( ), og vælg derefter 
PULSE ( ). Indikatorlampen 
over knappen blinker for at vise, 
at PULSFUNKTIONEN ( ) er 
aktiveret ved alle fem hastigheder.

2 Hæld ingredienser i kanden (eller det 
kulinariske glas), og sæt låget på. 
 
 

4 Tryk på og hold en hastighedsknap nede, 
så længe blenderen skal køre. Blendning 
vil stoppe, når den valgte hastighedsknap 
slippes. Kør igen ved en anden hastighed 
ved at trykke på og holde den ønskede 
hastighedsknap inde.

5 Tryk to gange på knappen TÆNDT ( )  
for at slukke for blenderen, når opgaven 
er fuldført Træk stikket til blenderen ud 
af stikkontakten, før kanden (eller det 
kulinariske glas) tages af.

• Målebægeret på 60 ml til blenderkanden kan bruges til at måle og tilsætte ingredienser. 
Fjern målebægeret, og tilsæt ingredienser ved hastighederne for OMRØRING ( ), 
HAKNING ( ) eller PISKNING ( ). Når blenderen kører ved højere hastighed med 
en fuld kande eller varmt indhold, skal blenderen stoppes inden tilsætning af ingredienser.

• Det kulinariske glas med drejelås har en aftagelig hældehætte, som også passer til 
blenderkanden. Denne nyttige hætte kan bruges til at hælde/dryppe olie eller andre 
ingredienser i blender kanden under drift.

bEmÆrk: Blenderfunktionen Soft Start fungerer ikke med tilstanden PULS ( ) 
eller ISKNUSNING ( ). 

Soft Start-funktion

• Soft Start-funktionen starter blenderen ved en lavere hastighed for at trække 
ingredienserne ind til kniven, men hastigheden øges hurtigt til den valgte indstilling, 
så ydelsen bliver optimal.
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Hastighed fødevaretype
Dip

Smørepålæg 
med flødeost

Frugtsauce

Grøntsagssauce

Hvid sauce

Frugtdrik (tyk) Suppe

Hakket frugt

Hakkede grøntsager

Kødsalat til sandwichfyld Pesto Krydret rasp

Fin, sød rasp

Grov, sød rasp

Frugtjuice af 
frossent koncentrat

Salatdressing

Skysovs Pandekagedej

Vaffeldej

Blød Ricotta- 
eller hytteost

Havregrød Pureret frugt/babymos

Pureret kød/babymos

Purerede grøntsager/
babymos

Blendet isdrik

Frossen yoghurtdrik

Frugtdrik (tynd)

Milkshake

Sorbetdrik

Gelatineskum til kager/
desserter

Ostekage

Mousse

Reven hård ost

Knust is Finthakket frisk frugt

Finthakkede friske 
grøntsager

Frossen, hakket frugt 
(optø frugten en smule, 
indtil spidsen af en kniv 
kan stikkes i den)

Hakket frugt

Hakkede grøntsager

Kødsalat til sandwichfyld Krydret rasp

Fin, sød rasp

Grov, sød rasp

bEtJENING af bLENDErEN

Guide til anbefalede hastigheder

tIp: Der kan knuses op til én standardisbakke eller 12-14 standardisterninger ad gangen. Det 
er en god ide af og til at røre med en paletkniv, men kun når blenderen er slukket. Funktionen 
til ISKNUSNING ( ) er optimeret, så is kan knuses og hakkes uden tilsætning af væske. 

tIpS tIL faNtaStISkE rESuLtatEr

tips til brug af kulinarisk glas

Det kulinariske glas er en nyttig tilføjelse til glaskanden på 1,5 L, da den er mere egnet til 
mindre mængder, og vil resultere i en finere konsistens. Det kulinariske glas er ideelt til at 
blende babymad, salatdressinger, mayonnaise, salsa eller pesto, og har den perfekte størrelse 
til et enkelt glas shake eller smoothie. Eller brug den til at hakke friske urter, nødder, 
rasp eller kiks til forberedelse af opskrifter.

OMRØRING

HAKNING

PISKNING

PURERE

BLENDNING

ISKNUSNING

PULSéR

tIpS tIL faNtaStISkE rESuLtatEr
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bEtJENING af bLENDErEN

tIpS tIL faNtaStISkE rESuLtatEr

tIpS tIL faNtaStISkE rESuLtatEr

Hurtige tip
• Hvis du laver drikke med is, så blend 

med ISKNUSNING ( ) for at opnå 
en jævnere konsistens.

• Små isterninger hakkes eller knuses 
hurtigere end store.

• Start blendningen på OMRØRING ( ) 
så ingredienserne blandes grundigt, 
hvis der indgår mange ingredienser 
i opskriften. Derefter kan hastigheden 
øges, hvis det er nødvendigt.

• Om ønsket kan målebægeret tages af 
låget, så der kan tilsættes væske eller 
isterninger, mens blenderen kører på 
OMRØRING ( ), HAKNING ( ) 
eller PISKNING ( ).

• Stop blenderen inden der anvendes 
køkkenredskaber i kanden. Brug en 

Gode råd om ...

gummispatel til at blande ingredienserne 
med, men kun hvis blenderen er slukket. 
Brug aldrig køkkenredskaber, f.eks. spatler, 
i kanden, mens motoren kører.

• Afkøl om muligt varme ingredienser, 
inden de blendes. Begynd blendning af 
varme ingredienser på OMRØRING ( ). 
Øg hastigheden, hvis det er nødvendigt.

• fyld ikke blenderkanden helt op 
(maks. 1,25 L) ved blendning af varm 
mad eller væske. fastgør låget og 
brug kun på hastighedsindstilling 
OmrØr ( ). blend ikke varme 
væsker eller mad ved temperaturer 
over 60° C. placér ikke hånden 
direkte på kandelåget under drift, 
når varm mad eller væsker blendes.

Opløsning af aromatiseret gelatine: 
Hæld kogende vand i kanden, og tilsæt 
gelatinen. Vent, indtil blandingen er afkølet 
til 60°C, og blend på OMRØRING ( ), 
indtil gelatinen er opløst, ca. 10-30 sekunder. 
Tilsæt de øvrige ingredienser.
fremstilling af rasp af småkager, kiks 
eller brød: Bræk småkager, kiks eller brød 
i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg 
dem i kanden. Slå PULSFUNKTIONEN ( ) 
til, sæt låg på, og blend på HAKNING ( ) 
i ca. 3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen 
er som ønsket. 
finere rasp til tærte -og dessertbunde: 
Bræk småkager, kiks eller brød 
i mindre stykker på ca. 4 cm 
i diameter og placér dem i blenderen. 
Slå PULSFUNKTIONEN ( ) til, sæt 
låg på, og blend på BLENDNING ( )  
i ca. 20-30 sekunder ad gangen, 
indtil konsistensen er som ønsket.
Hakning af frugt og grøntsager: 
Kom 475 ml frugt- eller grøntsats stykker 
i kanden. Slå PULSFUNKTIONEN ( ) til, 
sæt låg på, og blend på OMRØRING ( )  
i ca. 2-3 sekunder ad gangen, indtil 
konsistensen er som ønsket.
purering af frugt: Kom 475 ml dåsefrugt 
eller kogt frugt i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. 
frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Sæt 
låget på, og blend på PURERING ( ) 
i ca. 5-10 sekunder.
purering af grøntsager: Kom 475 ml 
dåsegrøntsager eller kogte grøntsager i kanden. 
Tilsæt 2-4 spsk. grøntsagsvand eller mælk pr. 
240 ml grøntsager. Sæt låget på, og blend på 
PURERING ( ) i ca. 10-20 sekunder. 

purering af kød: Kom terninger af kogt, mørt 
kød i kanden. Tilsæt 3-4 spsk. grøntsagsvand 
eller mælk pr. 240 ml kød. Sæt låget på, og 
blend på OMRØRING ( ) i 10 sekunder. 
Stands blenderen, og skrab kandens sider. 
Sæt låget på og blend på PURERING ( ) 
i yderligere ca. 10-20 sekunder. 
fjernelse af klumper i sauce: Hæld saucen 
i kanden, hvis den klumper. Sæt låg på, og 
blend på PISKNING ( ) i ca. 5-10 sekunder, 
indtil konsistensen er ensartet. 
meljævning: Kom mel og væske i kanden. 
Sæt låg på, og blend på OMRØRING ( ) 
i ca. 5-10  sekunder, indtil konsistensen 
er ensartet. 
tilberedning af hvid sauce: Kom mælk, 
mel og evt. salt i kanden. Sæt låg på, og blend 
på OMRØRING ( ) i ca. 5-10 sekunder, 
indtil konsistensen er ensartet. Hæld saucen 
i en gryde, og tilbered som sædvanligt. 
tilberedning af pandekage- eller vaffeldej 
af en færdigblanding: Kom blandingen 
og de øvrige ingredienser i kanden. 
Sæt låg på, og blend på PISKNING ( ) 
i ca. 10-20 sekunder, indtil ingredienserne 
er rørt godt sammen. Stands blenderen, 
og skrab om nødvendigt kandens sider. 
rivning af ost: Skær meget kold ost 
i 1,5 cm tern. Kom op til 120 ml ost 
i kanden. Sæt låget på, og blend på 
BLENDNING ( ) i ca. 5-10 sekunder. 
Hårde oste, f.eks. Parmesan, skal have 
stuetemperatur, før de blendes på 
BLENDNING ( ) i 10-15 sekunder. 
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Blenderkanden, det kulinariske glas, tætningsringen og låsekraven med kniv er nemme 
at rengøre enkeltvis eller som én enhed uden afmontering. 
• 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.

1 Sådan rengøres blenderbasen, 
styringspanelet, ledninger, 
målebæger og hældehætte: Tør 
blenderens over med en klud opvredet 
i varmt sæbevand, tør efter med en fugtig 
klud, og tør derefter med en blød klud.

2 Sådan rengøres kanden eller det 
kulinariske glas uden afmontering: 
Anbring kanden (eller det kulinariske 
glas) på blenderens base, fyld den halvt 
op med varmt (ikke skoldhedt) vand, 
og tilsæt 1 eller 2 dråber opvaske-
middel. Sæt låget på kanden (eller det 
kulinariske glas), tryk på hastigheds-
indstillingen for OMRØRING, og 
lad blenderen køre i 5-10 sekunder. 
Tag kanden (eller det kulinariske glas) 
af, hæld vandet ud og skyl efter.

VEDLIGEHOLDELSE OG rENGØrING

3 Sådan rengøres individuelle kande -og kulinariske glasdele: Løft kanden (eller det 
kulinariske glas) med en lige, opadgående bevægelse af blenderbasen. Anbring kanden på 
en fast overflade. Mens låsekraven holdes fast, drejes kanden (eller det kulinariske glas) 
mod uret for at separere låsekrave og tætningsring fra kanden (eller det kulinariske glas). 
Vask kanden (eller det kulinariske glas) i opvaskemaskinen, eller håndopvask, skyl og tør. 

VIGtIGt: Låg, målebæger, hældehætte, låsekrave og tætningsring håndopvaskes – 
disse enheder kan beskadiges i opvaskemaskinen.

fEJLfINDING
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VEDLIGEHOLDELSE OG rENGØrING fEJLfINDING

Ingen indikatorlamper lyser. 

Kontroller, om blenderen er tilsluttet en 
stikkontakt. Tryk to gange på TÆNDT 
( ) for at slukke for blenderen, hvis det 
er tilfældet, og tag blenderens stik ud 
af stikkontakten. Sæt stikket i samme 
stikkontakt igen. Kontroller sikringen 
og relæet.

Alle indikatorlamper blinker samtidigt. 

Blenderen er muligvis overbelastet eller der 
sidder noget fast i blenderen. Blenderen 
slukker automatisk, så motoren ikke 
beskadiges, hvis den overbelastes under 
blendning af tunge ingredienser eller der 
sidder noget fast. Tryk på TÆNDT ( ) for 
at nulstille blenderen, og tag ledningen ud 
af stikkontakten. Tag kanden af basen. Hvis 
den er overbelastet, så opdel ingredienserne 
i mindre portioner. Blenderen belastes 
mindre, hvis der hældes væske i kanden. 
Hvis der sidder noget fast, så brug en spatel 
til at løsne bladene ved at brække eller fjerne 
indholdet i bunden af kanden.

Kanden sidder ikke rigtigt fast i låsekraven, 
så koblingsleddet ikke går i hak. Tag kanden 
af basen, og monter den korrekt i kraven. 
Tryk på kanden, og drej den med uret 
i låsekraven, indtil det klikker. På den 
måde går koblingsleddet i hak. Se afsnittet 
”Samling af blenderen”.

Se afsnittet ”Garanti og service”, hvis problemet ikke kan løses med ovennævnte trin. 

mellemrum

blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling

blenderen stopper under blendning

blenderen tændes, men kniven roterer ikke
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GaraNtI OG SErVICE

Garantiens varighed: kitchenaid 
betaler for:

kitchenaid betaler 
ikke for:

Europa, mellemøsten 
og afrika:
For Model 5KSB5553:  
Tre års fuld garanti 
fra købsdatoen.

Reservedele og 
arbejdsløn ved 
reparation af 
defekte materialer 
eller udførelse. 
Service skal udføres 
af et autoriseret 
KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer, hvis blenderen 
anvendes til andre formål 
end almindelig madlavning 
i privat husholdning.

B.  Skader opstået på grund af 
uheld, ændringer på maskinen, 
forkert betjening, misbrug 
eller installationer/ betjeninger, 
der ikke udføres i henhold 
til de gældende regler 
for elektrisk udstyr.

kItCHENaID pÅtaGEr SIG IkkE aNSVarEt fOr INDIrEktE SkaDEr.

kitchenaid blender Garanti

 
www.kitchenaid.eu

© 2013. Alle rettigheder forbeholdes.  
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

kundeservice

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et 
autoriseret KitchenAid servicecenter. 
Kontakt forhandleren, du har købt 
apparatet af, for at få navnet på det 
nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter.

I Danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS 
Thorndahlsvej 11 
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

tHuESEN JENSEN a/S:
Smedeland 11 
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22


