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vEILIGHEId vAN dE bRoodRooSTER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.

Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

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 het volgende:

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

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

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

GEVAAR

WAARSCHUWING

bELANGRIJKE vooRZoRGEN
bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds 
basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen.
2. Hete oppervlakken niet aanraken. Handvaten en knoppen 

gebruiken.
3. Voorkom elektrische schokken: dompel noch het snoer, 

noch de stekkers noch de broodrooster onder in water 
of andere vloeistoffen.

4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar 
en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk 
verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en 
ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies 
werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat 
en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet 
spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen 
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

5. Trek de stekker van de broodrooster uit de contactdoos 
wanneer hij niet in gebruik is en voor het reinigen. 
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen 
te plaatsen of te verwijderen.

6. Gebruik nooit een elektrisch apparaat met een beschadigd 
netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of 
nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier 
beschadigd werd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde 
geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service. 
Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld.
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7. Het gebruik van toebehoren die niet door de fabrikant 
worden aanbevolen, kan verwondingen veroorzaken.

8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of 

het werkblad of tegen hete oppervlakken hangen.
10. Niet op hete elektrische kookplaten of gasbranders 

of in een hete oven plaatsen.
11. Indien de broodrooster niet meer in gebruik is, schakel het 

toestel uit door de “rooster-/annuleerknop” in te drukken 
en het roosteren te stoppen. 

12. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het 
bedoelde gebruik.

13. Voedsel dat te groot is, metalen folieverpakkingen of gereed-
schappen mogen niet in de broodrooster worden gestoken 
vermits ze een risico vormen op brand of elektrische schok.

14. Er kan brand ontstaan als de broodrooster in werking wordt 
bedekt met of in aanraking komt met brandbaar materiaal 
zoals gordijnen, overgordijnen, muren en dergelijke.

15. Probeer geen voedsel uit de broodrooster te halen 
wanneer de stekker in het stopcontact steekt. 

16. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe 
timer of afstandsbediening. 

17. dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik.

bEWAAR dEZE INSTRUCTIES
Elektrische vereisten

Volt: 220-240 volt

Hertz: 50/60 hertz

Wattage:  1100 watt voor het model 
met twee sleuven 5KMT221

  1800 watt voor het model 
met vier sleuven 5KMT421

oPmERKING: Mocht het netsnoer 
beschadigd zijn, dan moet het vervangen 
worden door een erkende reparatiedienst 
om gevaren te voorkomen. Gebruik geen 
verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, 
laat dan een contactdoos in de nabijheid 
van het apparaat installeren door een 
gekwalificeerde elektricien of een monteur.

Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies 
kan de dood, brand of elektrische 
schokken tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING
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onderdelen van de broodrooster

bruiningsregelaar 
(7 instellingen)

Extrawijde sleuven met automatische 
zelfcentrerende rekjes

Rooster-/annuleerknop

verwijderbare 
kruimellade 

(niet getoond) opberging 
van het snoer 

onderaan de voet 
(niet getoond)

Speciale 
roosterfuncties

Afgedankte elektrische apparatuur

Afgedankte materiaalverpakking 
Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% 
gerecycleerd worden en is voorzien van 
het recyclagesymbool . De verschillende 
onderdelen van de verpakking moeten 
daarom op verantwoordelijke wijze en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
lokale voorschriften worden weggewerkt.

dumping van het product 
- Dit apparaat is voorzien van het 
merkteken volgens de Europese richtlijn 
2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparaten (AEEA). 
- Door ervoor te zorgen dat dit product 
op de juiste manier als afval wordt verwerkt, 
helpt u mogelijk negatieve consequenties 
voor het milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen die anders zouden kunnen 
worden veroorzaakt door onjuiste 
verwerking van dit product als afval.

- Het symbool  op het product of op de 
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit 
product niet als huishoudelijk afval mag worden 
behandeld, maar moet worden afgegeven 
bij een verzamelpunt voor de recyclage van 
elektrische en elektronische apparaten. 

Voor meer gedetailleerde informatie over de 
behandeling, terugwinning en recyclage van 
dit product wordt u verzocht om contact 
op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, 
uw afvalophaaldienst of de winkel waar 
u het product hebt aangeschaft.

model met 2 sleuven

1 
    

2     3     4     5     6     7

oNdERdELEN EN EIGENSCHAPPEN
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Dezelfde onderdelen en eigenschappen als het model voor twee sneetjes, met twee 
onafhankelijke bedieningspanelen die u toelaten voor elk paar sleuven verschillende 
instellingen te selecteren.

model met 4 sleuven

1 
    

2     3     4     5     6     7

1 
    

2     3     4     5     6     7

onderdelen van de broodrooster

Eigenschappen van het bedieningspaneel

bruiningsregelaar
Heeft een draaiknop voor precieze controle 
(7 instellingen). Draai de knop naar rechts voor 
donkerdere toast of naar links voor lichtere.

Warmhoudfunctie (  )
Selecteer deze functie om sneetjes die 
net geroosterd zijn warm te houden (tot 
3 minuten lang). Het geluidssignaal voor 
het einde van de cyclus zal klinken en de 
broodrooster zal zichzelf uitschakelen en 
de sneetjes omhoog brengen.

Functie voor bagels (  )
Ontworpen om bagels, broodjes, muffins, 
koffiebroodjes of andere ronde broodjes te 
roosteren die u in tweeën snijdt om enkel 
aan één kant te roosteren. De verwarmings-

elementen zullen de binnenkant van een 
gesneden bagel (of ander rond broodje) 
voorzichtig roosteren en tegelijkertijd 
de buitenkant zachtjes verwarmen.

ontdooifunctie (  )
Ontdooit en roostert diepgevroren brood.

Functie om opnieuw op te warmen (  )
Warmt snel sneetjes opnieuw op in minder 
dan een minuut.

Rooster-/annuleerknop (  )
Laat de sneetjes zakken en start de rooster-
cyclus / annuleert de roostercyclus en brengt 
de sneetjes omhoog. Een lichtring rond de 
knop licht op wanneer de verwarmings-
elementen in werking zijn.

1 
    

 2     
 3      4      5      6      7

oNdERdELEN EN EIGENSCHAPPEN

optionele accessoire/toebehoren
U kunt een opwarmrek (model 5KTBW21) en tosti/croque-monsieur klem (model 5KTSR1) 
als optioneel toebehoren kopen, om te gebruiken met de broodroosters met 2 en 4 sleuven.
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vóór het eerste gebruik

Voor u uw broodrooster gebruikt, moet 
u de extra wijde sleuven controleren 
en verpakkingsmateriaal of drukwerk 
verwijderen dat tijdens het vervoer misschien 
in het toestel is terechtgekomen. Ga niet met 
een metalen voorwerp in de broodrooster.
De eerste keer dat u de broodrooster gebruikt 
kan er rook uitkomen. Dit is normaal. De rook 
is schadeloos en zal snel verdwijnen.

Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies 
kan de dood, brand of elektrische 
schokken tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

Eigenschappen van de broodrooster
Extrawijde sleuven
Kan gemakkelijk dikke broodsneden, 
broodjes of bagels aan.
Zelfcentrerende broodrekjes
Centreert dik of dun brood perfect zodat 
het gelijkmatig geroosterd wordt.
vewijderbare kruimellade(n)
Duurzame stalen lade (twee laden naast 
elkaar bij het model met 4 sleuven) die mag 
afgewassen worden in de bovenste lade van 
de vaatwasmachine.

opberging van het snoer onderaan 
de voet
Houdt de rest van het snoer uit het zicht 
en uit de weg.
Stijlvolle buitenkant
De roestvrijstalen en gekleurde stalen 
oppervlakken zijn vervaardigd om duurzaam 
en stijlvol te zijn.
Stalen binnenkant
De duurzame en diepe roosterholte zorgt 
voor een gelijkmatige bruining.

bRoodRooSTER bEdIENEN

broodrooster gebruiken

1 Steek de stekker van de broodrooster 
in een geaard stopcontact.

Verkort indien nodig het snoer door het 
onder de basis op te rollen. De poten van 
de broodrooster zijn hoog genoeg zodat het 
snoer er van eender welke kant onder kan.
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broodrooster gebruiken

1 
    2

     3     4     5     6     7

2  Steek brood of ander voedsel dat u wilt 
roosteren in de sleuf.

oPmERKING: Rooster, om gelijkmatig te 
roosteren in het model met twee sleuven, 
enkel brood samen van hetzelfde type en 
dezelfde dikte. Als u in het model met 
vier sleuven met twee onafhankelijke 
bedieningsknoppen twee verschillende 
soorten brood wil roosteren, doe dan 
maar één broodtype in elk paar sleuven.

oPmERKING: Verschillende soorten brood en hun vochtigheidsgraad kunnen verschillende 
bruiningsinstellingen vereisen. Zo zal droog brood bijvoorbeeld sneller roosteren dan 
vochtig brood en zal het een lichtere instelling nodig hebben.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 (Optioneel) Druk op de knop van de 
gewenste speciale rooster functie. Zie 
de rubriek “Speciale roosterfuncties 
gebruiken” voor meer informatie. 

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Druk op de rooster-/annuleerknop 
(  ) om het roosteren te starten. 
De centrerende rekjes zullen automatisch 
het voedsel rechtop houden. Wanneer 
het voedsel geroosterd is, zal het 
geluidssignaal voor het einde van de 
cyclus klinken. De broodrooster zal 
zichzelf uitschakelen en de sneetjes 
omhoog brengen.

1 
    2

     3     4     5     6     7

6 Druk, om het roosteren op eender welk 
moment te annuleren, opnieuw op 
de rooster-/annuleerknop (  ). 
De broodrooster zal zichzelf uitschakelen 
en de sneetjes omhoog brengen. 
 
 
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Draai aan de bruiningsregelaar om 
de gewenste bruiningsgraad te 
selecteren. Draai de knop naar rechts 
voor donkerdere toast of naar links 
voor lichtere. 
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Speciale roosterfuncties gebruiken

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Zorg ervoor dat het net geroosterde 
voedsel nog steeds in de sleuf zit, 
of plaats het terug in de broodrooster.

Net vóór- of net nadat u op de rooster-/annuleerknop drukt om het roosteren te starten, 
kunt u de speciale roosterfuncties selecteren door op die knop de drukken. Nadat een 
roostercyclus afgerond is, zullen alle functies verwijderd worden.

Warmhoudfunctie (  ) 

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Druk op de warmhoudknop (  ).  
 

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Druk op de rooster-/annuleerknop 
(  ) om de opwarmcyclus te starten.

oPmERKING: De bruiningsinstellingen moeten niet aangepast worden – 
bij de warmhoudfunctie is de bruiningsgraad van geen belang.

1 
    2

     3     4     5     6     7

4   Druk, om het opwarmen op eender 
welk moment te annuleren, opnieuw 
op de rooster-/annuleerknop (  ). 
De broodrooster zal zichzelf na drie 
minuten uitschakelen en de sneetjes 
omhoog brengen.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Steek de halve bagels (of andere ronde 
broodjes) in de sleuf, met de vlakke 
kant naar binnen zoals getoond.

Functie voor bagels (  )

1 
    2

     3     4     5     6     7

2 Stel de bruiningsregelaar in op 
de gewenste bruiningsgraad.  
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 Speciale roosterfuncties gebruiken
1 

    2
     3     4     5     6     7

5 Druk, om het roosteren op eender 
welk moment te annuleren, opnieuw 
op de rooster-/annuleerknop (  ). 
De broodrooster zal zichzelf uitschakelen 
en de bagel omhoog brengen.

1 
    2

     3     4     5     6     7

3 Druk op de bagelknop (  ). 

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Druk op de rooster-/annuleerknop 
(  ) om het roosteren te starten. 

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1  Plaats het bevroren voedsel in een 
sleuf. Gebruik deze functie enkel 
voor bevroren voedsel.

2 Stel de bruiningsregelaar in op 
de gewenste bruiningsgraad.  

ontdooifunctie (  )
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1 

    2
     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

5 Druk, om het roosteren op eender 
welk moment te annuleren, opnieuw 
op de rooster-/annuleerknop (  ). 
De broodrooster zal zichzelf uitschakelen 
en de sneetjes omhoog brengen.

3 Druk op de ontdooiknop (  ) .

 Speciale roosterfuncties gebruiken

1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Druk op de rooster-/annuleerknop 
(  ) om het roosteren te starten.

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 
    2

     3     4     5     6     7

1 Plaats het voedsel in een sleuf. Plaats 
geen voedsel met boter of ander beleg 
in de broodrooster. Gebruik de functie 
om opnieuw op te warmen alleen voor 
droog voedsel.

2 Druk op de knop om opnieuw op 
te warmen (  ).  
 
 

Functie om opnieuw op te warmen (  )
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1 
    2

     3     4     5     6     7

4 Druk, om het opnieuw opwarmen 
op eender welk moment te annuleren, 
opnieuw op de rooster-/annuleerknop 
(  ). De broodrooster zal 
zichzelf uitschakelen en de 
sneetjes omhoog brengen.

oPmERKING: De bruiningsinstellingen moeten niet aangepast worden – bij de functie 
om opnieuw op te warmen is de bruiningsgraad van geen belang.

 Speciale roosterfuncties gebruiken
1 

    2
     3     4     5     6     7

3  Druk op de rooster-/annuleerknop 
(  ) om het opnieuw opwarmen 
te starten. 
 
 

oNdERHoUd EN REINIGING

1 Haal de stekker uit het stopcontact en 
laat de broodrooster afkoelen voor u 
hem schoonmaakt. 
 
 
 
 

2 Druk op het midden van de kruimel lade, 
laat los en schuif deze dan uit. Doe de 
kruimels in een vuilnisbak. Het wordt 
aanbevolen de kruimellade te ledigen 
iedere keer u de broodrooster heeft 
gebruikt. De kruimellade mag 
afgewassen worden in de bovenste 
lade van de vaatwasmachine.

bELANGRIJK: De lade zal heet zijn vlak na een roostercyclus.
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PRobLEEmoPLoSSING

1 
    

2     3     4     5     6     7

3 Veeg de broodrooster schoon met een 
zachte, vochtige katoenen doek. Gebruik 
geen keukenpapier, schuurmiddelen of 
vloeibare schoonmaakproducten. Dompel 
de broodrooster niet onder in water.

4  Steek de kruimellade opnieuw in de 
broodrooster. Druk goed door tot u 
hoort dat de lade vastklikt. Gebruik de 
broodrooster niet als de kruimellade 
niet op zijn plaats zit.

oPmERKING: Als er vet of oliespatten op de broodrooster terechtkomen, 
veeg deze dan onmiddellijk weg met een schone vochtige katoenen doek.
oPmERKING: KitchenAid beveelt aan om de broodrooster nooit te bedekken.

•  Als uw broodrooster niet werkt, 
controleer dan de volgende zaken:

1.  Controleer of de broodrooster is 
aangesloten op een geschikt stopcontact. 
Als dat zo is, trek de stekker dan uit.

2.  Steek de stekker van de broodrooster in.
3.  Als de broodrooster nog steeds niet 

werkt, controleer dan de zekering 
of de zekeringautomaat.

•  Als het probleem niet kan worden 
opgelost: raadpleeg de rubriek "Garantie 
en service”.

Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies 
kan de dood, brand of elektrische 
schokken tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

oNdERHoUd EN REINIGING
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GARANTIE EN SERvICE

duur van  
de garantie:

Wat KitchenAid 
wel vergoedt:

Wat KitchenAid 
niet vergoedt:

Europa: 
 
Voor modellen 5KMT221 
en 5KMT421:  
Twee jaar volledige garantie 
vanaf de datum van aankoop.

Onderdelen 
en arbeidsloon 
voor herstel van 
materiaalgebreken 
of constructiefouten. 
De service moet 
gebeuren door 
een erkende 
dienst-na-verkoop/
after sales service 
van KitchenAid.

A.  Reparaties wanneer de 
broodrooster gebruikt is 
voor iets anders dan de 
huishoudelijke bereiding 
van voedingswaren.

B.  Schade als gevolg van een 
ongeval, wijzigingen, ruwe 
behandeling, verkeerd 
gebruik of installatie/werking 
die niet in overeenstemming 
is met de lokale elektrische 
voorschriften.

KITCHENAId AANvAARdT GEEN ENKELE vERANTWooRdELIJKHEId 
vooR INdIRECTE SCHAdE.

Garantie op de KitchenAid broodrooster

Klantencontact

© 2013. Alle rechten voorbehouden. 
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 
www.KitchenAid.eu

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/
after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.
oPmERKING : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door 
een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:
In Nederland: 0800 0200151
In België: 0800 93285

E-mail contact:
In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 
In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link  
“Contact met ons opnemen” 

Adres belgië & Nederland:
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11


