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DELER OG FUNKSJONER
DELER OG TILLEGGSUTSTYR
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NORSK

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN
Din og andres sikkerhet er svært viktig.
Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen
og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.
Dette er varselsymbolet.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan
ta livet av eller skade deg eller andre.
Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet
“FARE” eller “ADVARSEL”. Disse ordene betyr:

FARE

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis
du ikke umiddelbart følger anvisningene.

ADVARSEL

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis
du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du
reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER
Grunnleggende forhåndsregler skal alltid etterfølges
ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:
1. Les gjennom alle instruksjoner. Feil bruk av apparatet
kan føre til personskader.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må ikke
blenderen senkes i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og
av personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap
under tilsyn eller hvis de har fått veiledning i å bruke
apparatet på en trygg måte og forstår farene som er
involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
gjøres av barn uten veiledning.
4. Denne maskinen er ikke laget for å brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring
og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller
har fått opplæring i bruk av apparatet fra en person
med ansvar for deres sikkerhet.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN
5. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
6. Dette apparatet skal ikke brukes av barn under 8 år.
Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde
for barn.
7. Forlat aldri blenderen uten tilsyn mens den er i bruk.
8. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår
og klær, så vel som slikkepotter og andre hjelpemidler,
borte fra kniven under bruk, for å redusere faren for
personskade og/eller skade på blenderen.
9. Trekk ut kontakten når apparatet ikke er i bruk, før
deler monteres eller demonteres og før rengjøring.
10. Apparatet må ikke brukes hvis ledningen eller støpslet
er defekt eller hvis apparatet har en feil eller faller på
gulvet eller skades på annen måte. Returner apparatet
til nærmeste autoriserte servicesenter for feilsøking,
reparasjon, eller justering. Hvis strømledningen blir
skadet, må den skiftes ut med en spesialledning
eller -enhet tilgjengelig fra produsenten eller
deres serviceagent.
11. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
12. Kniven er skarp. Vær forsiktig når du håndterer skarpe
kniver, tømmer kolben og under rengjøring.
13. Ha ikke fingre og kjøkkenredskap nede i kolben
når den er i gang, da dette kan forårsake alvorlig
personskade og/eller føre til at blenderen ødelegges.
Det kan brukes en skrape, men kun når blenderen
ikke er i gang.
14. Må ikke brukes utendørs.
15. Vær forsiktig hvis varm væske blandes i kolben,
da den kan sprute ut av blenderen på grunn av
plutselig dampdannelse.
16. Lokket skal alltid være på når blenderen brukes.
17. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av
KitchenAid, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade.
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18. Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende
som f.eks.:
- bemannede kjøkkenområder i butikker, kontorer
og andre arbeidsmiljøer
- gårdshus
- av gjester på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer
- steder som tilbyr overnatting med frokost.

NORSK

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN

TA VARE PÅ DENNE
BRUKSANVISNINGEN
KRAV TIL STRØMFORSYNING

ADVARSEL

Spenning: 220–240 V
Frekvens: 50–60 Hz
Motoreffekt: 1800 W
MERK: Hvis støpselet ikke passer
i stikkontakten, må du ta kontakt
med en faglært elektriker. Støpselet
må ikke på noen måte forandres.
Ikke bruk dobbeltkontakt.

Fare for elektrisk støt
Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
Du må aldri fjerne jordpinnen.
Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning. Hvis strøm
ledningen er for kort, bør du kontakte
en godkjent elektriker eller service
tekniker for å installere en stikkontakt
i nærheten av apparatet.

Ikke bruk skjøteledning.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre
til død, brann eller elektrisk støt.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLENDEREN
MOTORENS HESTEKREFTER
Hestekreftene til blendermotoren ble målt med et dynamometer, et apparat som
laboratorier bruker regelmessig for å måle den mekaniske kraften til motorer. Referansen
til motorens toppnivå på 3,5 hestekrefter (HK) gjenspeiler hestekreftene til selve motoren,
og er ikke hestekreftene som oppnås i blenderkolben. Som med enhver blender, er
utgangseffekten i kolben ikke det samme som hestekreftene til selve motoren. Denne
motoren produserer maks. 2,61 HK i kolben, noe som gjør blenderen robust nok til alle
oppskriftene dine.

KASSERING AV ELEKTRISK UTSTYR
Kassering av innpakningsmaterialet
Innpakningsmaterialet er 100 %
resirkulerbart, og er merket med
resirkuleringssymbolet
.
De forskjellige delene av innpakningen
må derfor kasseres på en ansvarlig
måte, og i henhold til lokale forskrifter
for avfallsdeponering.
Kassering av produktet
- Dette apparatet er merket i samsvar
med EU-direktiv 2012/19/EU om
kassering av elektrisk og elektronisk
utstyr (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE).
- Ved å sikre at dette produktet blir
kassert på riktig måte, vil du bidra
til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og helse
som ellers kunne forårsakes av
uhensiktsmessig avfallshåndtering
av dette produktet.

Symbolet
på produktet eller
på den vedlagte dokumentasjonen
indikerer at det ikke skal behandles
som husholdningsavfall, men tas
med til en egnet innsamlingsstasjon
for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
For nærmere informasjon om
håndtering, kassering og resirkulering
av dette produktet, kontakt kommunen,
renovasjonsvesenet eller forretningen
der du anskaffet det.

SAMSVARSERKLÆRING
Dette apparatet har blitt utformet, konstruert og distribuert i henhold til sikkerhets
kravene i følgende EU-direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU
(RoHS-direktivet).
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BRUK AV BLENDEREN
VEILEDNING TIL BLENDERFUNKSJONER
Blenderen har et forhåndsinnstilt oppskriftsprogram: Kald drikke. Den har også ulike
tidsinnstillinger og pulsfunksjoner, slik at du kan tilpasse miksingen til oppskriften din.

INNSTILLING

BESKRIVELSE

MIKSETID
(i min:sek)

Øk gradvis til full kraft, for fullstendig miksing av harde
matvarer som is, hele frukter og grønnsaker eller frossen
frukt. Denne prosessen anbefales for drikke som margarita,
daiquiri og iskaffe.

0:22

•

Når lav hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig på
) trykkes, eller
lav hastighet til start/stopp-bryteren (
i seks minutter.

I/R

•

Når middels hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig
) trykkes,
på middels hastighet til start/stopp-bryteren (
eller i seks minutter.

I/R

•

Når høy hastighet er valgt, vil blenderen gå kontinuerlig på
) trykkes, eller
høy hastighet til start/stopp-bryteren (
i seks minutter.

I/R

Alternativt kan man bruke pulsbryteren under manuell drift for
kjøre blenderen manuelt ved enten høye eller lave hastigheter.

I/R

ULIKE TIDS
INNSTILLINGER

Timerfunksjonen starter ved lav hastighet og øker til høy
hastighet for optimale blenderesultater.

0:05–0:60

Slik rengjør du blenderen: Bruk rask pulsering og høy hastighet for å vaske blenderkolben
med kun to kopper vann og en dråpe oppvasksåpe.
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BRUK AV BLENDEREN
KLARGJØRE BLENDEREN TIL BRUK

ADVARSEL

Før førstegangsbruk
Før du bruker blenderen for første gang,
tørk av motordelen med en varm, fuktig klut.
Tørk deretter av med en fuktig klut. Tørk med
en myk klut. Vask blenderkolben, lokket, Flex
Edge-stamperen og målebegeret i varmt
skummende vann (Se avsnittet «Vedlikehold
og rengjøring»). Skyll av delene og tørk med
en myk klut.

Fare for elektrisk støt
Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
Du må aldri fjerne jordpinnen.
Ikke bruk adapter.
Ikke bruk skjøteledning.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre
til død, brann eller elektrisk støt.

1

Forsikre før bruk av blenderen at
flaten under blenderen, og området
rundt, er tørt og rent. Koble så
blenderen til en jordet kontakt.

2

Strømbryteren er bak på motordelen.
Sett strømbryteren til I (På). Status
indikatorlyset over start/stopp) vil blinke, hvilket
bryteren (
viser at blenderen er i ventemodus.
Blenderen er nå klar for bruk.
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BRUK AV BLENDEREN
MONTERING OG BRUK AV BLENDEREN

1

Legg varene som skal mikses,
i blenderkolben. Tilsett væsker
først, deretter myke matvarer,
så bladgrønnsaker, og is eller
frosne varer til slutt.

2

Kontroller at lokket sitter ordentlig
fast på blenderkolben. Plasser
så blenderkolben på motordelen
og forsikre at den er fullstendig
innrettet på kolbeputen.

4

Vipp start/stopp-bryteren (
)
opp eller ned for å begynne å kjøre
blenderen. Statusindikatorlyset vil
lyse jevnt.

MERK: Ikke fyll blenderkolben over
øverste målemerke, spesielt ved
miksing av væsker.

3

Skru kontrollbryteren til ønsket
hastighet, tid eller program.
Se «Veiledning til blenderfunksjoner»
for mer informasjon.

MERK: Om du har valgt en forhånds
programmert syklus, må du vippe start/
) opp eller ned for
stopp-bryteren (
å ta den i bruk. Blenderen stopper av
seg selv når syklusen er ferdig.
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BRUK AV BLENDEREN

5

Bruk tilbehøret til Flex Edge-stamperen
etter behov, for optimal mikseytelse.
Fjern kun målebegeret og la lokket
være på plass. Rør eller trykk innholdet
ned mot kniven. Sett målebegeret
tilbake på blenderkolben når du
er ferdig.

6

Om ønsket kan pulsfunksjonen brukes
for en midlertidig fartsøkning når du
mikser ved ulike tidsinnstillinger.
Trykk og hold pulsbryteren ( ) opp
for hurtigere pulsering, eller ned for
tregere pulsering.

MERK: Pulsfunksjonen kan også benyttes
på egenhånd, som en separat miksefunksjon
når blenderen er i ventemodus. Puls er
ikke tilgjengelig under bruk av et
forhåndsinnstilt program.

7

Vipp start/stopp-bryteren (
) opp
eller ned etter bruk. La blenderen
gå til en fullstendig stopp før
du fjerner lokket og heller ut
de miksede ingrediensene.
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
RENGJØRE BLENDEREN OG TILBEHØR
Rengjør blenderen grundig etter bruk.
MERK: Blenderens motordel eller ledning må ikke dyppes i vann, da dette kan
skade blenderen. Ikke bruk slipemidler eller skuresvamper, da dette kan skrape
opp blenderen.

1

Slik rengjør du blenderens motordel
og ledning: Trekk ut blenderens
støpsel før rengjøring. Tørk av
motordelen og ledningen med
en varm, fuktig klut med såpe,
rengjør med en fuktig klut og
tørk med en myk klut.

2

Husk å vaske blenderkolben, lokket
og målebegeret etter hver bruk.
Fjern alt gjenværende innhold fra
blenderkolben. Fyll blenderkolben
1/3 opp med varmt vann og
legg til én dråpe med flytende
oppvaskmiddel. Sett lokket på
blenderkolben og forsikre at kolben
sitter godt fast på motordelen.
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

3

Vri styrebryteren til 30 sekunder.
)
Vipp start/stopp-bryter (
opp eller ned. Hell ut såpevannet
når tiden er utløpt, og skyll
blenderkolben med varmt vann.

4

Blenderkolben, lokket, Flex Edgestamperen og målebegeret tåler alle
oppvaskmaskin. Flex Edge-stamperen,
lokket og målebegeret går i øverste
del av oppvaskmaskinen. Om så
ønskes, kan alle delene håndvaskes
med en fuktig klut og varmt såpevann,
og så skylles med varmt vann og
tørkes med en myt klut.
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ADVARSEL

Fare for elektrisk støt
Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
Du må aldri fjerne jordpinnen.
Ikke bruk adapter.
Ikke bruk skjøteledning.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre
til død, brann eller elektrisk støt.

1. Når blenderen er tilkoblet og
strømbryteren er satt til I (På),
går blenderen i ventemodus (blinkende
hvitt indikatorlys). Etter 28 minutter
uten aktivitet vil blenderen gå til
dvalemodus, og indikatorlyset vil
skrus av.
) opp
• Vipp start/stopp-bryteren (
eller ned for å vekke blenderen. Da
settes blenderen i ventemodus igjen.
2. Hvis statusindikatorlyset blinker
oransje, er blenderen i feilmodus.
Dette kan forårsakes av en slikkepott
i blenderkolben som låser kniven,
eller en isbit eller hard mat på et
sted som låser kniven.
• Fiks problemet ved å skru av
blenderen med strømbryteren
bak eller ved å koble fra kontakten.
Fjern blenderkolben fra motordelen,
og fjern elementene. Sett kolben
tilbake på motordelen og skru
på blenderen igjen for å fortsette
med vanlig bruk.

3. Hvis blenderen slutter å virke
under blending:
• Etter seks minutters bruk vil blenderen
automatisk skru seg av og gå i dvale
modus, og LED-lyset vil slås av.
Du kan vekke blenderen ved å bruke
[Start/stopp] eller Puls
bryterne (
høy/puls lav). Hvis blenderen stopper
etter mindre enn seks minutter, er det
mulig at blenderen har en intern feil.
Ta kontakt med autorisert servicesenter
for hjelp.

NORSK

FEILSØKING

4. Hvis ingrediensene i en oppskrift
ikke mikser:
• Det kan skje at en luftlomme
oppstår rundt kniven, som gjør at
ingrediensene ikke finner miksekniven.
Bruk Flex Edge-stamperen for
å hjelpe til under miksingen, ved
å dytte ingrediensene mot kniven,
eller rør for å flytte ingrediensene
rundt i blenderkolben. Hvis dette
ikke fungerer: stopp blenderen,
fjern kolben fra motordelen og
bruk en slikkepott for å flytte på
ingrediensene i kolben. For noen
oppskrifter kan du forsøke å legge
til mer væske.
5. Hvis du opplever at blenderkolben
oversvømmes:
• Trekk ut blenderens støpsel. Fjern
kolben og kolbeputen. Vask blender
holderen, kolbeputen og kolben
utvendig. Tørk alle delene nøye
og sett på plass igjen kolbeputen.
• Hvis oversvømmelsen har gått over
kontrollbryteren, kan denne fjernes
ved å forsiktig, men bestemt trekke
den ut. Etter vask og tørk settes
bryteren på plass igjen. Ikke bruk for
mye makt eller skurende vaskemidler,
da dette kan skade dekorasjonen.
Hvis problemet ikke løses, se avsnittet
«Garanti og service». Send ikke blenderen
tilbake til forhandleren, da de ikke
utfører service.
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GARANTI OG SERVICE
GARANTI FOR KITCHENAID-BLENDEREN
Garantiens lengde:

KitchenAid betaler for:

Europa, Midtøsten
og Afrika:
5KSBC1B0XX
Ett års full garanti
fra kjøpsdato.

Reservedeler og
A.	Reparasjoner når blenderen
reparasjonsarbeids
blir brukt til annet enn
kostnader for å korrigere
vanlig matlaging.
defekter i materialer
B.	Skade som er resultat
eller utførelse. Servicen
av uhell, modifiseringer,
må utføres av et service
feilbruk, misbruk eller
verksted som er autorisert
installasjon/drift som ikke
av KitchenAid.
er i overensstemmelse
med lokale elektrisitets
forskrifter.

KitchenAid betaler ikke for:

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

SERVICESENTRE
All service bør utføres lokalt av et
servicesenter som er autorisert av
KitchenAid. Kontakt forhandleren som
du kjøpte maskinen fra for å få navnet
på ditt nærmeste servicesenter som er
autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:
Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY
Tel: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400
Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

KUNDESERVICE

Direktelinjenummer:
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet vårt på:
www.kitchenaid.eu
Disse veiledningene er også tilgjengelig på nettstedet: www.kitchenaid.eu
©2017 Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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