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SCHENKSCHILD

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD

Guide to expert results

VERSEUR/PROTECTEUR
GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Model 5KN1PS
Eéndelig schenkschild
Dit toebehoren werd speciaal ontworpen voor het gebruik met alle
KitchenAid®-keukenrobots.
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Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.
In deze handleiding en op uw toestel vindt u een aantal belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Lees ze aandachtig 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.

GEVAAR

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

WAARSCHUWING

De veiligheidswaarschuwingen informeren over het potentiële gevaar, over hoe u
de kans op verwondingen kunt verkleinen, en over wat er kan gebeuren indien u
de instructies niet opvolgt.



Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden
getroffen, waaronder:
1. Alle instructies lezen.
	2. De keukenrobot niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van
elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit toestel mag niet worden gebruikt door jonge kinderen noch door mindervalide
zonder toezicht.
4. Trek de netstekker van de keukenrobot uit het stopcontact wanneer de keukenrobot
niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór
het reinigen.
5. Vermijd contact met bewegende delen. Steek uw vingers niet in de opening van
de vultrechter.
6. Gebruik nooit een keukenrobot met een beschadigd netsnoer of een beschadigde
netstekker, na een defect of nadat het toestel gevallen is of op een andere manier
beschadigd werd. Om risico’s te voorkomen, laat u het best het apparaat in de
dichtstbijzijnde erkende klantenservice nakijken, herstellen, of mechanisch of
elektrisch bijregelen.
7. Het gebruik van toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of
verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik de keukenrobot nooit buiten.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
10. Zorg ervoor dat het netsnoer geen hete oppervlakken raakt (zoals het fornuis).
11. Dit product werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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BELANGRIJKE
VOORZORGSMAATREGELEN
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Het schenkschild gebruiken
Bevestigen:

Gebruiken:

1. Zet de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de keukenrobot uit
het stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Bevestig de platte menghaak, de
kneedhaak of de draadgarde EN de kom.

1. Voor de beste resultaten roteert u het
schild tot de motorkop de U-vormige
opening in het schild bedekt. Hierdoor
bevindt de vultrechter zich net rechts
van de hulpstuknaaf wanneer u vóór
de keukenrobot staat.
2. Giet ingrediënten in de kom via de
vultrechter.
Kom schoonschrapen:
NOTA: Schraap de kom NOOIT schoon
terwijl de keukenrobot in werking is.

Vultrechter

Draai de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN). Haal het schenkschild
van de kom door dit naar voren te
schuiven, til de kop van de keukenrobot
omhoog (voor de keukenrobot met
kantelbare kop) of laat de kom zakken
(voor de keukenrobot met vaste kop en
ophefbare kom), en schraap de kom
schoon.

4. Schuif het schenkschild vanaf de
voorkant van de keukenrobot over de
kom tot het schild zich in het midden
bevindt. De onderrand van het schild
moet in de kom passen.

Schenkschild reinigen:
Was het schenkschild in een warm sopje.
NOTA: Het schenkschild is NIET
vaatwasbestendig!



Duur van
de garantie:

KitchenAid zal
betalen voor:

KitchenAid zal niet
betalen voor:

TWEE JAAR volledige
garantie vanaf de
aankoopdatum.

Het vervangen van
onderdelen, het transport
en de werkuren voor het
herstel van defecten ten
gevolge van materiaal- of
constructiefouten. De
reparatie moet worden
uitgevoerd door een
erkende klantenservice/
after sales service van
KitchenAid.

A.	Reparaties wanneer het
schenkschild gebruikt
werd voor andere
doeleinden dan het
normale bereiden van
voedingswaren.
B.	Schade als gevolg van
een ongeval, wijzigingen,
ruwe behandeling,
onjuist 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.

Dienst na-verkoop/After sales service
Alle reparaties moeten plaatselijk worden
uitgevoerd door een erkende klantenservice
van KitchenAid.

In Nederland:
MICAVE B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel.: +31/(0) 418 54 05 05
In België:
GEBROEDERS NIJS
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel.: +32/(0)15 30 67 60

Klantencontact
In Nederland:	MICAVE B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel.: +31/(0) 418 54 05 05
In België:	Gratis oproepnummer: 00800 38104026
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIE
www.KitchenAid.com
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Garantie op de KitchenAid®-toebehoren
in Europa (huishoudelijk gebruik)
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