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håNDmIxErENS SIKKErhED

VIGtIGE SIKKErhEDSaNVISNINGEr
Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende 
sikkerhedsanvisninger, herunder følgende anvisninger:

1. Læs	alle	instruktioner.
2. For	at	beskytte	mod	risikoen	for	elektrisk	stød	må	håndmixeren	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	må	ikke	lege	med	apparatet.	Rengøring	og	vedligeholdelse	må	
ikke	udføres	af	børn	uden	opsyn.

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

5. Undgå	at	komme	i	berøring	med	de	bevægelige	dele.	Sørg	for	at	holde	hænder,	hår,	
tøj	samt	grydeskeer	og	andre	redskaber	i	god	afstand	af	håndmixeren	under	brug	for	
at	minimere	risikoen	for	personskade	og/eller	beskadigelse	af	håndmixeren.

6. Brug	ikke	håndmixeren,	hvis	ledningen	eller	stikket	er	beskadiget,	hvis	håndmixeren	ikke	
fungerer	korrekt,	eller	hvis	den	er	faldet	på	gulvet	eller	på	anden	måde	er	beskadiget.	
Indlever	håndmixeren	på	et	autoriseret	KitchenAid	servicecenter	til	eftersyn,	reparation	
eller	justering	af	de	elektriske	eller	mekaniske	komponenter.

7. Brug	ikke	tilbehør,	der	ikke	er	anbefalet	eller	sælges	af	KitchenAid,	da	dette	kan	medføre	
brand,	elektriske	stød	eller	personskade.

8. Brug	ikke	håndmixeren	udendørs.
9. Lad	ikke	ledningen	hænge	ud	over	kanten	af	køkkenbordet.

10. 	Lad	ikke	ledningen	komme	i	kontakt	med	varme	flader	som	f.eks.	kogeplader.
11. Afmonter	evt.	tilbehør	før	rengøring.
12. Produktet	er	kun	beregnet	til	husholdningsbrug.

GEm DISSE INStruKtIoNEr

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
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Elektriske krav

Spænding:	220-240	Volt
Frekvens:	50/60	Hertz
Wattforbrug:	85	Watt

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

bortskaffelse afindpakningsmaterialer 

Indpakningsmaterialet	er	100	%	
genanvendeligt	og	er	mærket	med	
genbrugssymbolet	 .	De	forskellige	
indpakningsdele	skal	derfor	bortskaffes	
på	forsvarlig	vis	og	i	fuld	overens	stemmelse	
med	lokale	kommunale	myndigheder	
angående	affaldshåndtering.	

ophugning 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	indsamlingscenter,	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.	

bortskaffelse af elektriske apparater
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DELE oG tILbEhør

blenderstav

turbopiskeris

Dejkroge 

Ledning 
med drejeled

håndtag med 
blødt greb

Knap til afmontering 
af piskeris

hastighedskontrol

Ventilations
huller

Piskeris med 16 tråde

Støtte

Ledningsholder 

opbevaringstaske
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DELE oG tILbEhør

tilbehør formål

Turbopiskeris dej
kagedej

Blenderstav smoothier
milkshakes
saucer
salatdressing

Dejkroge gærdeje	til	brød

Piskeris	med	16	tråde flødeskum
stiftpiskede	æggehvider
saucer
desserter

Opbevaringstaske til	opbevaring	af	tilbehør

KLarGørING af håNDmIxErEN

Påsætning af tilbehør 

1 Sluk	på	stikkontakten	og	fjern	stikket.

ADVARSEL
Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, 
før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere 
i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

VIGtIGt:	Sørg	for	at	læse	og	følge	de	
særlige	instruktioner	i	denne	vejledning	
for	korrekt	brug	af	håndmixeren.

tilbehørsguide
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KLarGørING af håNDmIxErEN

Sådan fjernes tilbehør

2 Indsæt	tilbehøret	med	krave	(D)	i	den	
større	åbning	(B)	på	håndmixeren.	
Placer	flangerne,	så	de	flugter	med	
hullerne	i	åbningen.	Skub	låsen	på	plads.

2 Tryk	på	udløserknappen,	så	tilbehøret	
slipper	håndmixeren,	og	fjern	
dem	derefter.		

1 Hvis	håndmixeren	kører,	kan	den	
stoppes	ved	at	skubbe	strømknappen	
til	placeringen	”O”	(OFF).	
Håndmixeren	frakobles	stikkontakten.

3 Indsæt	tilbehøret	uden	krans	(C)	
i	den	mindre	åbning		(A).	Placer,	
så	den	flugter,	og	lås	på	plads.

bEmÆrK: En	tilbehørsaksel	uden	en	krans	
kan	bruges	i	begge	åbninger	(A	eller	B).	
Tilbehørsaksler	med	en	krans	må	kun	
bruges	i	den	større	åbning	(B).	

C D

D
b

b

a

Tilbehør	i	par	(turbopiskeris,	dejkroge)	består	
af	en	tilbehørsdel	med	en	krans	(D)	og	en	uden	
(C).	Tilbehør	i	én	del	har	enten	en	krans	(D)	
(blandestav)	eller	ingen	krans	(C)	(piskeris).
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2 Skub	strømknappen	til	placeringen	
"I"	(ON).	Motoren	starter	automatisk	
på	hastighed	1,	og	"1"	på	hastigheds-
kontrollen	lyser.

4 Når	opgaven	er	afsluttet,	skubbes	
strømknappen	til	placeringen	”O”	(Off).	
Stikket	skal	fjernes	fra	stikkontakten,	
før	tilbehør	aftages.

3 Berør	knappen	pil	op	for	at	øge	
omrøringshastigheden	til	den	ønskede	
indstilling.	Berør	knappen	pil	ned	for	
at	sænke	omrøringshastigheden,	hvis	
det	ønskes.	Se	”Guide	til	anbefalede	
hastigheder”	for	flere	oplysninger.

bEmÆrK: Håndmixeren	starter	
automatisk	på	Hastighed	1,	når	den	
tændes,	uanset	hastighedsindstillingen,	
da	den	blev	slukket.

betjening af hastighedskontrollen 

1 Sæt	stikket	i	stikkontakten	og	tænd	
på	kontakten.

ADVARSEL
Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, 
før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere 
i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

Denne	håndmixer	fra	KitchenAidTM	er	hurtigere	og	grundigere	end	de	fleste	andre	elektriske	
håndmixere.	Derfor	skal	omrøringstiden	i	de	fleste	opskrifter	reduceres,	så	der	ikke	omrøres	
for	længe.	Omrøringstiden	er	kortere	pga.	større	piskeris.	

Se	på	dejen	eller	blandingen,	og	pisk	kun,	indtil	den	har	den	konsistens,	der	er	beskrevet	
i	opskriften,	som	f.eks.	“jævn	og	cremet”,	som	en	hjælp	til	at	vælge	den	ideelle	omrøringstid.	
Se	afsnittet	“Oversigt	over	hastigheder”	vedrørende	valg	af	de	bedste	omrøringshastigheder.



8

SåDaN bruGEr Du DIN håNDmIxEr

Guide til anbefalede hastigheder

Håndmixeren	med	9	hastigheder	starter	altid	med	den	laveste	hastighed	
(Hastighed	1).	Skift	til	højere	hastigheder,	hvis	det	ønskes.	Hastighedsindikator-
kontrollen	lyser	med	det	tilsvarende	tal	for	den	aktuelle	hastighed.

bEmÆrK: Brug	dejkrogene	ved	omrøring	og	æltning	af	gærdej.	Turbopiskeriset	er	ikke	
beregnet	til	dette	formål.

hastighed tilbehør beskrivelse

1 Bruges	til	langsom	omrøring,	blanding	og	
start	af	alle	former	for	omrøring.	Brug	denne	
hastighed	til	at	røre	nødder,	chokoladestykker,	
revet	ost,	løg,	oliven	og	andre	små	
ingredienser	i	en	blanding.

2 Bland	mel	og	andre	tørre	ingredienser	med	
væsker	eller	andre	fugtige	blandinger.		
	
Ælt	gærdej	(brøddej,	pizzadej)	med	dejkrogene.

3 Bland	dej	til	f.eks.	pandekager	eller	vafler.

4 Tungere	blandinger	som	f.eks.	småkagedej	
eller	kiksedej.	

5 Bland	tyk	dej	som	f.eks.	muffindej	eller	kagedej.	
Mos	kartofler	eller	courgette/græskar.

6 Rør	smør	og	sukker	sammen.	Bland	glasur.

7 Færdiggør	omrøring	af	kagedej	og	andre	
dejblandinger.

8 Pisk	fløde	og	mousse.	
	
	
Bland	væsker	(milkshakes,	saucer)	
og	salatdressinger.

9 Pisk	æggehvider	og	marengs.	
	
	
Bland	væsker	(milkshakes,	saucer)	
og	salatdressinger.
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Fare for elektrisk stød
Må ikke nedsænkes i vand.
Dette kan resultere i død eller 
elektrisk stød.

ADVARSEL ADVARSEL
Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, 
før du rører ved piskerisene.

I modsat fald, kan det resultere 
i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

rengøring af håndmixerens motordel

rengøring af tilbehør

1 Håndmixeren	skal	altid	frakobles	
elektricitet	før	rengøring.	
Tør	strømledning	og	ledningsholder	med	
en	fugtig	klud.	Tør	med	en	blød	klud.

Håndmixeren	skal	altid	frakobles	elektricitet	
før	rengøring.	Vask	tilbehør	i	opvaskemaskine	
eller	i	varmt	sæbevand.	Skyl	og	tør.

bEmÆrK: Håndmixeren	må	ikke	
nedsænkes	i	vand.

Prøv	først	forslagene	herfra,	så	evt.	
serviceudgifter	kan	undgås.
1. Er	håndmixeren	tilsluttet	en	tændt	
stikkontakt?

2. Er	sikringen	i	håndmixerens	kredsløb	
i	orden?	Hvis	du	har	et	HFI-relæ	skal	
du	sikre,	at	det	er	tilsluttet.

fEJLfINDING

3. Prøv	at	koble	håndmixeren	fra,	
og	derefter	til	igen.	

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

Hvis	håndmixeren	ikke	fungerer	korrekt	eller	ikke	starter:

2 Tør	håndmixeren	med	en	fugtig	klud.	
Tør	med	en	blød	klud.	
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Garantiens 
varighed:

KitchenAid betaler for: KitchenAid betaler ikke for:

Europa, 
Mellemøsten 
og Afrika:

For Model 
5KHM9212: 
To 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 
håndmixeren 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.

Garanti for Kitchenaid håndmixer

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

 
www.Kitchenaid.eu

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


