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DELE OG FUNKTIONER
DELE OG TILBEHØR

Ingrediensmålekop
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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 sikkerheds
anvisninger, herunder:

1. Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan 
resultere i personskade.

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. Rengøring og brugervedligeholdelse må 
ikke foretages af børn uden opsyn.
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SIKKER BRUG AF BLENDEREN
4. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer 

(herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale 
evner er nedsat, eller personer uden den fornødne 
erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker 
brug af apparatet eller er under opsyn af en person, 
der har ansvaret for dem.

5. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege 
med apparatet.

6. Apparatet må ikke bruges af børn under 8 år. Hold 
apparatet og ledningen udenfor børns rækkevidde.

7. Lad aldrig blenderen køre uden opsyn.
8. 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 knivbladet under 
brugen for at minimere risikoen for personskade 
og/eller beskadigelse af blenderen. 

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

10. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er 
beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, 
har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. 
Returner apparatet til eftersyn, reparation eller elektrisk/
mekanisk justering på det nærmeste autoriserede 
service center. Hvis strømledningen er beskadiget, 
skal den udskiftes med en specialledning eller -samling, 
som fås fra producenten eller dennes serviceagent.

11. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten 
af køkkenbordet. 

12. Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af 
skarpe blade, tømning af glas og under rengøring.

13. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned 
i glasset, mens blenderen er i gang, da det kan 
forårsage alvorlig personskade eller beskadige 
blenderen. Der kan anvendes en skraber, men 
ikke mens blenderen kører.

14. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug. 
Undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.

15. Brug ikke apparatet udendørs.
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SIKKER BRUG AF BLENDEREN

GEM DENNE VEJLEDNING
Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

16. Vær forsigtig, når varm væske hældes i blenderen, 
da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.

17. Anvend kun blenderen med låget på plads.
18. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges 

af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektrisk 
stød eller personskade. 

19. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger 
og lignende anvendelse som f.eks.
-  medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer 

og andre arbejdsmiljøer
-  gårdsalg
-  af gæster på hoteller, moteller og andre 

overnatningsmiljøer
-  overnatningsmiljøer som bed & breakfast.

20. Ingrediensmålekoppen skal være på plads i lågets 
åbning, når der blendes varme væsker eller ingredienser. 
Start altid på laveste hastighed og øg langsomt, når der 
blendes varme væsker eller ingredienser.
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ELEKTRISKE KRAV

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Skal sluttes til en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

Jordforbindelsesstikket må ikke 
fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

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

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm (watt): 1800 W

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

Brug ikke forlængerledning� Hvis ledningen 
er for kort, skal du kontakte en autoriseret 
elektriker for at få installeret en stikkontakt 
tættere på apparatet�

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Blendermotorens HK (hestekræfter) blev målt med et dynamometer, en maskine, 
som bruges i laboratorier til at måle en motors mekaniske kraft� Vores topydelse 
på 3,0 HK (hestekræfter) for motoren reflekterer selve motorens HK-ydelse og 
ikke blenderens HK-ydelse i blenderglasset� Som med enhver blender er glassets 
udgangseffekt ikke det samme som for selve motorens HK� Denne motor har en 
topydelse på 2,54 HK i glasset, som gør det muligt for din blender at yde effektiv 
styrke og kraft til alle dine opskrifter�

MOTOR, HK
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SIKKER BRUG AF BLENDEREN
BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer 
Indpakningsmaterialet er 100 % 
genanvendeligt og er mærket med 
genbrugs symbolet � De forskellige 
indpakningsdele skal derfor bortskaffes 
på forsvarlig vis og i fuld overens-
stemmelse med lokale miljøregler 
for bortskaffelse af affald� 
Bortskaffelse af produktet 
- Dette produkt er mærket efter 
EU-direktiv 2012/19/EU 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� 
For yderligere oplysninger om håndtering, 
genvinding og genbrug af dette 
produkt bedes man kontakte de lokale 
myndigheder, renovationsselskabet eller 
forretningen, hvor produktet er købt�

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med 
sikkerheds kravene i EU-direktiverne: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC og 
2011/65/EU (RoHS-direktiv)�
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BETJENING AF BLENDEREN

Blenderen har variable hastigheder og valg af Pulse-funktioner, som du kan bruge til 
at indstille din blendning til enhver opskrift�

Opskrifterne er dog ikke helt ens, og en opskrift kan blive mere efter dine ønsker alt 
efter hastighedsvalg� F�eks� foretrækker du måske en smoothie med jævnere konsistens, 
som kan opnås med en højere hastighed� Vi opfordrer til at eksperimentere for at finde 
de bedste hastigheder til dine yndlingsopskrifter�

VEJLEDNING TIL BLENDERFUNKTIONER

INDSTILLING BESKRIVELSE ANBEFALEDE 
BLENDNINGSTIDER

PULSE

Med pulse opnås præcis kontrol 
af varighed og frekvens. Det er 
særligt nyttigt til opgaver, som 

kræver præcis håndtering.

Krydret rasp

Fin, sød rasp

Kødsalat til 
sandwichfyld

Hakket frugt

Hakkede 
grøntsager

Knust is

VARIABLE 
HASTIGHEDER

Manuelle hastigheder giver 
ultimativ styring af blenderen. 

Muliggør finindstilling af 
hakning og blendning til 

brug med enhver opskrift.

 Frugt

Grøntsager

Nødder

Dips

Isdesserter

Supper

Saucer

Deje

Smør

10

Når hastighed 10 er valgt, kører 
blenderen konstant på høj 

hastighed, indtil der trykkes på 
skifteknappen til start/stop, eller 

efter 6 minutter.

Supper

Puréer

Smoothier

Frosne drikke
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BETJENING AF BLENDEREN

Før første brug
Før første brug skal basen tørres af med en 
klud opvredet i varmt sæbevand og tørres 
efter med en fugtig klud� Tør med en blød 
klud� Vask blenderglas, låg, nedstopper 
og ingrediensmålekop i varmt sæbevand 
(se afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring")� 
Skyl og tør delene�

1

Før blenderen bruges skal det 
sikres, at fladen, som blenderen 
står på, samt området omkring 
det, er tørre og rene� Derefter 
sluttes blenderen til et elstik 
med jordforbindelse�

2

Strømknappen er bag på 
blenderbasen� Sæt strømknappen 
til tændt-placeringen� Status-
indikatorlyset over start/stop 
skifteknappen begynder at blinke, 
og angiver hermed, at blenderen 
er i stand by-tilstand� Blenderen 
er nu klar til brug�

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Skal sluttes til en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

Jordforbindelsesstikket må ikke 
fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

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

KLARGØRING AF BLENDEREN TIL BRUG
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BETJENING AF BLENDEREN

1

Placér ingredienserne, som skal 
blendes, i blenderglasset� Tilsæt 
først væsker, derefter blød mad, 
så bladgrønt, og til sidst is eller 
frossen frugt� 

2
Sørg for, at låget er fastgjort på 
blenderglasset� Placér derefter 
blenderglasset på basen, og sørg 
for, at det flugter med glasfatningen�

3
Skub skifteknappen til start-stop 
op eller ned for at starte drift af 
blenderen� Statusindikatorlyset 
lyser nu konstant�

4
Indstil drejeknappen til den ønskede 
hastighed� Se ”Vejledning til blender-
funktioner” for flere oplysninger�

MONTERING OG DRIFT AF BLENDEREN

BEMÆRK: Fyld ikke blenderglasset over 
det øverste målemærke� Dette er særligt 
vigtigt, når der blendes væsker�
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5

Brug nedstoppertilbehøret efter 
behov for optimal blenderydelse� 
Tag kun ingrediensmålekoppen af, 
og lad låget sidde på� Omrør eller 
tryk indholdet ned mod kniven� Når 
du er færdig, sættes ingrediensmåle-
koppen på blenderglasset igen, 
før blendning genstartes�

6
Funktionen Pulse kan også 
bruges alene som en separat 
blender funktion, mens blenderen 
er i stand by-tilstand� 

7
Tryk på skifteknappen til start/stop ned 
efter blendning� Vent, indtil blenderen 
er helt stoppet, før låget tages af, og 
de blendede ingredienser hældes ud�

BETJENING AF BLENDEREN
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1

Sådan rengøres blenderbasen og 
ledningen: blenderen skal frakobles 
elektricitet før rengøring� Tør 
blenderbase og ledning af med 
en klud opvredet i varmt vand, 
tør efter med en fugtig klud, og 
tør derefter med en blød klud�

2

Sørg for at rengøre blenderglas, 
låg og ingrediensmålekop efter 
hver brug� Fjern evt� rester fra 
blenderglasset med en spatel, og 
skyl med varmt vand� Fyld kanden 
med 700 mL varmt vand og tilsæt 
3-4 dråber opvaskemiddel� Placér 
låget på blenderglasset, og sørg 
for, at blenderglasset er helt på 
plads på basen�

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
RENGØRING AF BLENDER OG TILBEHØR

Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug� 

BEMÆRK: Undgå skade på blenderen ved ikke at nedsænke blenderbase eller ledning 
i vand� Undgå ridser på blenderen ved ikke at bruge skuremidler eller skuresvampe�
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3

Sæt drejeknappen på hastighed 
10� Tryk skifte knappen til start/
stop op eller ned� Kør blenderen 
på hastighed 10 i 35 sekunder� 
Tryk start/stop skifte knappen op 
eller ned for at stoppe drift af 
blenderen� Når knivbladet ikke 
roterer længere, hældes sæbevandet 
ud, og blenderglasset skylles med 
varmt vand� Ved rengøring efter 
visse opskrifter (f�eks� hummus 
og nøddesmør) kan det være 
nødvendigt at gentage dissse trin�

4

Blenderglas, låg, nedstopper og 
ingrediensmålerkop kan vaskes 
i opvaskemaskine� Nedstopper, 
låg og ingrediensmålekop skal 
placeres øverst i opvaskemaskinen� 
Hvis det foretrækkes, kan alle 
dele også vaskes i hånden med 
en fugtig klud og varmt sæbevand, 
og derefter skylles med varmt 
vand og tørres med en tør klud�

STERILISERING AF BLENDEREN

1. Fjern evt� rester fra blenderglasset�

2. Lav en opløsning 200 milliondel natriumhypochlorit* og 1,75 L varmt vand i blenderen� 
Placér låget på blenderglasset, og sørg for, at blenderglasset er helt på plads på basen�

3. Kør blenderen på hastighed 10 i 35 sekunder� Tryk start/stop skifteknappen op eller ned 
for at starte drift af blenderen�

4. Sluk for blenderen og lad steriliseringsopløsningen være i blenderglasset i yderligere 2 min�

5. Hæld steriliseringsopløsningen ud� Skyl ikke blenderglasset�

6. Placér låget på blenderglasset� Sørg for, at det tomme blenderglas sidder på plads 
på blenderbasen� Kør den tomme blender i yderligere 10 sek� Skyl ikke glasset 
efter sterilisering�

7. Lad blenderglasset lufttørre�

* En 200 milliondel natriumhypochlorit-opløsning laves med 6,67 mL klorin (med en koncentration 
på 5,25 % natriumhypochlorit) i 1,75 L varmt vand�

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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FEJLFINDING

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Skal sluttes til en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

Jordforbindelsesstikket må ikke 
fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

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

1. Når blenderen er tilsluttet strøm, og 
skifteknappen er tændt, går blenderen 
i stand by-tilstand (hvidt indikatorlys 
blinker)� Men efter 10 min� inaktivitet 
går blenderen i dvale-tilstand, og 
indikatorlyset slukkes�

• Blenderen aktiveres igen ved at trykke 
skifteknappen til start-stop op eller 
ned� Herved kommer blenderen 
i stand by-tilstand igen� 

2. Hvis statusindikatorlyset blinker 
orange, er blenderen i fejltilstand� 
Dette kan ske, hvis der bruges en 
spatel i blenderglasset, som låser 
knivbladet fast, eller en isterning 
eller hård mad sidder fast på et 
sted, som fastlåser knivbladet�

• Ret problemet ved at slukke for 
blenderen på strømknappen bag 
på blenderen, eller ved at koble 
blenderen fra strømmen� Tag 
blenderglasset af basen, og fjern 
emnerne� Sæt blenderglasset 
tilbage på basen, og tænd for 
blenderen igen for at fortsætte drift�

3. Hvis blenderen stopper under blendning:
• Efter 6 min� aktivitet slukker blenderen 

automatisk og går i dvale-tilstand, 
og indikatorlyset slukkes� Du kan 
aktivere blenderen igen ved at 
bruge skifteknappen til start/stop 
eller Pulse High/Pulse Low)� Hvis 
blenderen stopper efter mindre 
end 6 min�, kan det være pga� af en 
intern fejl på blenderen� Kontakt et 
autoriseret servicecenter for hjælp� 

4. Hvis ingredienserne i en opskrift 
ikke blendes:

• En luftlomme kan opstå omkring 
knivbladet, hvilket resulterer i, 
at ingredienserne ikke rammer 
knivbladet� Brug din nedstopper 
under blendning ved at skubbe 
ingredienserne ned mod kniven, 
eller rør ingredienserne rundt 
i blenderglasset� Hvis det ikke virker, 
så stop blenderen, tag blenderglasset 
ud af basen, og brug en spatel til 
at skubbe ingredienserne rundt 
i blenderglasset� Med nogen 
opskrifter kan ekstra væske tilsættes�

5. Hvis ingredienserne flyder ud over 
blenderglassets kant:

• Blenderen frakobles strøm� Tag 
glasset og glasfatningen af� Rengør 
blenderkabinettet, glasfatningen 
og glassets ydre� Tør hver del 
grundigt, og sæt blenderglasset 
blenderfatningen på igen� 

• Hvis ingredienser flyder ud på dreje-
knappen, kan fjernes ved at tage 
dreje knappen af med et fast, men 
forsigtigt greb� Efter rengøring og 
aftørring sættes dreje knappen på igen� 
Undgå skade på grafikken ved ikke 
at skrubbe eller bruge skuremidler�

Hvis problemet ikke kan afhjælpes:
Se “Garanti og service” for flere 
oplysninger� Send ikke blenderen 
retur til forhandleren� Her udføres 
ingen reparationer�
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GARANTI OG SERVICE
GARANTI FOR KITCHENAID BLENDER

Garantiens varighed: KitchenAid betaler for: KitchenAid betaler ikke for:

Europa, Mellemøsten 
og Afrika:
5KSB6060XX
Ti 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, når 
blenderbehøret er anvendt 
til andre formål end 
almindelig madlavning.

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.

SERVICECENTRE

©2017 Alle rettigheder forbeholdt� 
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel�

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.kitchenaid.eu

Denne vejledning kan også findes på webstedet: www.kitchenaid.eu

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�

Telefonnummer til kundesupport: 
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