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Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.
Varningssymbolen ser ut så här.
Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada
dig och andra.
Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

FARA
VARNING

Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte omedelbart följer instruktionerna.
Du kan dödas eller skadas allvarligt om
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska
alltid grundläggande säkerhetsregler följas,
bland annat följande:
1. Läs alla instruktioner.
2. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga
blendern i vatten eller annan vätska.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av
barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet
och kunskap, om de inte övervakas eller först
får instruktioner angående säker användning av
apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka
med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta
underhåll utan vuxens överinseende.
4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte
används, innan delar monteras eller tas bort eller
vid rengöring.
5. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
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6. Använd inte blendern om nätsladden eller
stickkontakten är skadad, om det är något fel på
apparaten eller om den har tappats eller skadats på
annat sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade
servicecenter för undersökning, reparation eller
elektrisk eller mekanisk justering.
7. Använd inte apparaten utomhus.
8. Låt inte sladden hänga över en bordskant
eller liknande.
9. Håll händer och redskap utanför behållaren under
mixningen för att minska risken för allvarliga
personskador eller skador på blendern. En slickepott
eller liknande redskap kan användas, men endast när
maskinen inte är igång.
10. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar
vassa skärblad, när kannan töms och vid rengöring.
11. Ha alltid locket på när blendern används.
12. Användning av tillbehör som inte har
rekommenderats av KitchenAid kan medföra risk för
personskador.
13. Se till att locket sitter säkert på plats innan du startar
blendern och använd endast funktionen Varm mat
när du mixar varma livsmedel. Var försiktig när du
tillsätter het vätska till blendern och akta dig för
stänk och ånga.
14. När lampan blinkar är blendern klar att använda –
undvik kontakt med knivar eller rörliga delar.
15. Den här produkten är avsedd endast för
hushållsbruk.

Svenska

CMD + SHIFT CLICK TO CHANGE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FÖR BLENDER
COPY

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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Krav på elektrisk utrustning

VARNING

Watt: 550 Watt
Spänning: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz

Risk för elektriska stötar
Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.

OBS! Om stickkontakten inte passar
i vägguttaget ska du kontakta en
behörig elektriker. Modifiera inte själv
stickkontakten på något sätt. Använd inte
en adapter.
Använd inte förlängningssladd. Låt behörig
elektriker eller servicepersonal installera
ett eluttag nära köksmaskinen om sladden
är för kort.

Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.

Avfallshantering av elektrisk utrustning
Sopsortering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet består av 100 %
återvinningsbart material och är märkt
med återvinningssymbolen
. De olika
beståndsdelarna bör därför sopsorteras
i enlighet med anvisningarna på den lokala
återvinningsstationen.
Kassering av produkten
- Den här produkten är märkt enligt
EG‑direktivet 2012/19/EU rörande avfall från
elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att sedan slänga denna produkt
på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om
miljö och hälsa.

- Om symbolen
finns på produkten
eller i den medföljande dokumentationen
får den inte slängas i hushållssoporna utan
måste lämnas till återvinningsstationen och
sorteras som elskrot.
Mer detaljerad information om hantering,
återvinning och återanvändning av denna
produkt kan du få från lokala myndigheter,
avfallsentreprenör eller från butiken där
du köpte produkten.
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Kniv av
rostfritt stål

Hastighetsknappar

Gjuten metallbas

Svenska

Lättavtorkad
kontrollpanel
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Förbereda blendern för användning
Före första användningen
Innan du använder blendern för första
gången ska dess motordel torkas av med
en varm fuktig trasa och sedan torkas ren
med en fuktig trasa. Torka med en mjuk
trasa. Diska kanna, lock och ingrediensmått
i varmt vatten med diskmedel (se avsnittet
”Skötsel och rengöring”). Skölj av delarna
och torka dem.

Flik

Skåra

1

2

Rotera kannan medurs ca 1/8 varv tills
den klickar på plats.

3

Placera kannan så att dess flikar passar
i skårorna på motordelen. Kannans
handtag kan vara på motordelens
högra eller vänstra sida.

Justera blendersladdens längd.

VARNING

Risk för elektriska stötar

4

Sätt fast locket ordentligt på kannan
så att handtaget på locket passar in
med handtaget på kannan, såsom
visas på bilden.

OBS! När kannan sitter korrekt ligger den
helt an mot motordelen. Om den inte gör
det upprepar du steg 1 och 2.

Använd jordade eluttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte en adapter.
Använd inte förlängningssladd.
Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.
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5

Innan du kan börja använda blendern
sätter du in kontakten i ett jordat
uttag och trycker på POWER ( ).
Strömindikatorn blinkar när den är redo.

6

Innan du tar bort kannan från motordelen
ska du alltid trycka på strömknappen ( )
så att lamporna slutar blinkar och sedan
dra ur strömsladden.

KÖRA BLENDERN
Använda blendern
Före användning
Medan blenderns strömindikatorlampa eller
PULS-lägets indikatorlampa lyser:
- Blockera inte knivarnas rörelse.
- Ta inte bort locket över kannan.

1

Placera ingredienserna i kannan
och sätt på locket ordentligt så att
det sluter tätt runt hela öppningen
på kannan.

Blendern har fyra hastigheter: HACKA (
MIXA ( ), MOSA ( ) och VÄTSKA (
Den har även 3 specialfunktioner: Läget
VARM MAT ( ) KROSSA IS ( )
och PULS ( ).

2

),
).

Svenska

Innan du använder blendern måste du
se till att kannan sitter ordentligt fast
på blenderns motordel.

Tryck på strömknappen ( ). Ström
indikatorn blinkar när den är redo. Tryck
sedan på önskad hastighetsknapp för att
köra blendern kontinuerligt med vald
hastighet. Den vita indikatorlampan för
vald hastighet lyser hela tiden. Du kan
ändra hastighet utan att först stoppa
blendern, genom att bara trycka på
knappen för den nya önskade hastigheten.
139
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OBS! Blendern fungerar bara om du
trycker ned strömknappen ( ) (strömLED börjar blinka) innan du väljer önskad
hastighet.

3

När du är klar trycker du på ström
knappen ( ) för att stoppa blendern
och sedan på strömknappen ( )
igen för att stänga av den. Koppla ur
blendern innan du tar bort kannan.

4

Ta av locket genom att först lyfta
locket i öglan på baksidan och
bryta förseglingen.

5

Lyft sedan locket från sidan för
att ta bort det helt från kannan.

Använda funktionen Varm mat
VIKTIGT: Om du kör varm mat eller vätskor i blendern – t.ex. soppor eller såser – måste
du se till att locket sitter ordentligt på plats och endast använda funktionen VARM MAT ( ).

1

Innan du använder blendern måste du
se till att kannan sitter ordentligt fast
i blenderns motordel.

2

Lägg ingredienserna i kannan, sätt
fast locket ordentligt på kannan så
att handtaget på locket passar in
med handtaget på kannan, såsom
visas på bilden.
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3

Tryck på strömknappen ( ) och
sedan på knappen VARM MAT ( ).
Indikatorlampan ovanför knappen Varm
mat tänds. Funktionen Varm mat startar
på låg hastighet och ökar sedan långsamt
till högre hastigheter under 90 sekunder
för att förhindra att varma vätskor stänker.

4

När funktionen Varm mat är avslutad
stannar blendern. Tryck på strömknappen
( ) för att stänga av. Koppla ur
blendern innan du tar bort kannan.

Använda funktionen Krossa is

1

Innan du använder blendern måste du
se till att kannan sitter ordentligt fast
i blenderns motordel.

2

Häll ingredienserna i kannan och sätt
på locket ordentligt. Använd upp till
en halv bricka med iskuber.

3

Tryck på strömknappen ( ) och
sedan på KROSSA IS ( ). Funktionen
KROSSA IS är en tidsbegränsad funktion.

4

När den tidsbegränsade funktionen är
avslutad stannar blendern. Tryck på ström
knappen ( ) för att stänga av. Koppla ur
blendern innan du tar bort kannan.

TIPS: Krossa upp till en halv normalstor isbricka eller 6–7 normalstora iskuber i taget.
Det kan underlätta att då och då röra om med en slickepott eller liknande, men då ska
blendern vara avstängd. ISKROSSFUNKTIONEN ( ) har optimerats för att krossa och
hacka is utan tillsats av någon vätska.
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Din blender är försedd med en ISKROSSFUNKTION ( ). När du använder den kommer
blendern automatiskt att köra i korta intervaller (pulsa) på 30 sekunder med optimal
hastighet för att krossa is eller andra ingredienser.
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CMD +BLENDERN
KÖRA
SHIFT CLICK TO CHANGE COPY
Använda funktionen Puls
Din blender har en PULSFUNKTION (
i valfri hastighet.

1

) som gör det möjligt att köra korta impulser

Innan du använder blendern måste du
se till att kannan sitter ordentligt fast
i blenderns motordel.

2

Häll ingredienserna i kannan och sätt
på locket ordentligt.

OBS! PULS-läget fungerar inte tillsammans med lägena VARM MAT ( ) och KROSSA IS (

3

Tryck på strömknappen ( ) och sedan
på PULS ( ). Indikatorlamporna
ovanför Pulsknappen och alla fyra hastig
heterna blinkar för att visa att alla fyra
hastigheterna är i PULS-läget ( ).

5

När du är klar trycker du på ström
knappen ( ) för att stänga av. Koppla
ur blendern innan du tar bort kannan.

4

).

Håll önskad hastighetsknapp intryckt
under önskad tid. Både hastighetsknappen
och PULS-lägesindikatorn lyser medan
pulsfunktionen används. Blendern stannar
när Pulsknappen släpps upp och Puls
indikatorn börjar återigen blinka. Om du
vill använda pulsfunktionen med en annan
hastighet trycker du på önskad hastighets
knapp och håller den nedtryckt.
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Använda kannans ingrediensmått och mjukstartsfunktionen
• Du kan använda ingrediensmåttet på
kannan för att mäta upp och tillsätta
ingredienser. Ta bort måttet och tillsätt
ingredienser medan du HACKA eller
MIXA. Vid högre hastigheter med en
full kanna eller om den innehåller varma
ingredienser stannar du blendern innan
du tillsätter ingredienserna.
VIKTIGT: Om du kör varm mat eller
vätskor i blendern måste du se till att
locket sitter ordentligt på plats och endast
använda funktionen VARM MAT ( ).

• Blenderns mjukstartfunktion startar
automatiskt blendern med låg hastighet
för att dra in materialet mot knivarna
och ökar sedan hastigheten snabbt till
inställd nivå som ger bästa möjliga resultat.
Mjukstartsfunktionen kan endast användas
när en hastighet har valts; den fungerar
inte tillsammans med PULS-läget ( )
eller funktionen KROSSA IS ( ).

Guide för hastighetsinställning

VARM MAT

Uppgift
Soppa
Varma såser
(köttspad, vitsås)
Varma drycker
Hackad frukt
Hackade grönsaker

Köttsallad till
sandwich-fyllning

Pesto
Dipp
Kall frukt eller
grönsakssås

Kryddpanering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)

Fruktjuice från
fruset koncentrat
Salladsdressing

Spad

Pannkakssmet
Våffelsmet

Färskost såsom
ricotta eller keso

Havregryn

Fruktpuré/Barnmat
Köttpuré/Barnmat
med kött
Grönsakspuré/Barnmat
med grönsaker

Blandad drink med is
Drink baserad på
frusen yoghurt
Fruktbaserad drinkar
(utspädda)
Kalla mjölkdrinkar
Sorbetbaserad drink

Fluffig gelatin till
pajer/desserter
Ostkaka
Mousse

Riven hårdost

Krossad is

Finhackad färsk frukt
Finhackade
färska grönsaker

Frusen hackad frukt
(tina något tills det går
att köra in en knivsudd)

Hackad frukt
Hackade grönsaker

Köttsallad till
sandwich-fyllning

Kryddpanering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)
Söt panering/
garnering/fyllning
(typ skorpsmulor)

HACKA

MIXA

PURÉ

VÄTSKA

KROSSA IS

PULS

Svenska

Hastighet
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Snabbtips
• Om du blandar drycker med is bör du
börja med KROSSA IS ( ) och sedan
avsluta med VÄTSKA ( ) för att få en
jämnare konsistens.
• Is direkt från frysen krossas bättre än is
som delvis har smält.
• Mindre iskuber kan hackas eller krossas
snabbare än stora iskuber.
• För de flesta blandningar av ingredienser
börjar man att HACKA ( ) för att blanda
alla ingredienser väl. Öka sedan vid behov
till en högre hastighet.

• Om du önskar kan du ta bort ingrediens
måttet från locket för att tillsätta vätskor
eller iskuber medan blendern HACKA ( )
eller MIXA ( ).
• Stoppa blendern innan du för ner redskap
i kannan. Använd en slickepott eller liknande
för att blanda ingredienserna, men endast
när blendern är avstängd. Stick aldrig ner
några redskap såsom slickepottar i kannan
när blenderns motor går.

Hur...
Upplösa smaksatt gelatin: Häll kokande
vatten i kannan och tillsätt gelatin. Kör
blendern i läget VARM MAT ( ) tills gelatinet
har lösts upp, ca 10–30 sekunder. Tillsätt
sedan övriga ingredienser.
Om du vill göra smulor av kakor, kex
eller bröd: Bryt kakor, kex eller bröd
i 4 cm stora bitar. Lägg bitarna i kannan.
I läget PULS ( ) täcker du över och kör
pulsfunktionen några gånger, ca 3 sekunder
i taget, tills du får önskad konsistens.
Om du vill göra finare smulor för pajer
och desserter: Bryt kakor, kex eller bröd
i 4 cm stora bitar och lägg dem i kannan.
I läget PULS ( ) täcker du över och kör
pulsfunktionen några gånger tills du får
önskad konsistens, ca 20–30 sekunder.
Hacka frukt och grönsaker:
Lägg 475 ml frukt- eller grönsaksbitar
i kannan. Sätt på locket, använd PULS
FUNKTIONEN ( ) och VÄTSKA ( ),
några gånger, ca 2 till 3 sekunder åt gången
tills du fått önskad konsistens.
Göra fruktpuré: Placera 475 ml konserverad
eller kokad frukt i kannan. Tillsätt 2 till
4 matskedar (30 till 60 ml) fruktjuice eller
vatten för varje 240 ml frukt. Sätt på locket
och MOSA ( ) under ca 5 till 10 sekunder.

Göra grönsakspuré: Placera 475 ml
konserverade eller kokta grönsaker i kannan.
Tillsätt 2 till 4 matskedar (30 till 60 ml)
buljong, vatten eller mjölk för varje 240 ml
med grönsaker. Sätt på locket och MOSA
( ) under ca 10 till 20 sekunder.
Göra köttpuré: Lägg kokt tärnat mört
kött i kannan. Tillsätt 3 till 4 matskedar
(45 till 60 ml) buljong, vatten eller mjölk för
varje 240 ml med kött. Sätt på locket och
HACKA ( ) under 10 sekunder. Stoppa
blendern och skrapa kannans sidor. Sätt på
locket och MOSA ( ) under ytterligare
ungefär 10 till 20 sekunder.
Röra ut klumpar i spad: Om du får
klumpar i såser eller i spad kan du hälla
såsen eller spadet i kannan. Sätt på locket
och MIXA ( ) tills den är jämn vilket tar
ungefär 5 till 10 sekunder.
Blanda mjöl och vätska till redningar:
Placera mjöl och vätska i kannan. Sätt på
locket och MIXA ( ) tills den är jämn
vilket tar ungefär 5 till 10 sekunder.
Bereda en vit sås: Häll mjölk, mjöl och
eventuellt salt i kannan. Sätt på locket och
MIXA ( ) tills allt är väl blandat vilket
tar ungefär 5 till 10 sekunder. Häll ut i en
kastrull och koka som vanligt.
Göra smoothies: Häll i vätskor och frysta
ingredienser i kannan först och lägg sedan
andra ingredienser ovanpå. Täck över och kör
i läget KROSSA IS ( ) i 10 till 15 sekunder,
och därefter i läget VÄTSKA ( ) i 10 till
15 sekunder efter önskemål.
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Göra pannkakssmet eller våffelsmet
av färdig mix: Placera mix och andra
ingredienser i kannan. Sätt på locket och
MIXA ( ) tills den är väl blandad vilket tar
ungefär 10 till 20 sekunder. Stoppa blendern
och skrapa vid behov kannans sidor.

Riva ost: Skär mycket kall ost i 1,5 centimeters
kuber. Placera upp till 120 ml ost i kannan. Sätt
på locket och kör med VÄTSKAHASTIGHET
( ) under ca 5 till 10 sekunder. Hårda ostar,
som parmesan, ska vara rumstempererade och
sedan köras med VÄTSKAHASTIGHET ( )
under 10 till 15 sekunder.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengöra din blender

1

Rengör blenderns motordel,
kontrollpanel, sladd, lock och
ingrediensmått: Koppla ur blendern
innan du rengör den. Torka av med en
varm, fuktig trasa och torka rent med
en fuktig trasa. Torka torrt med en
mjuk trasa.

2

Rengöra kannan medan den sitter
på motordelen: Ta bort kannan
från motordelen, fyll den till hälften
med varmt (inte hett) vatten och
tillsätt 1 eller 2 droppar diskmedel.
Sätt på locket på kannan och sätt
fast den på motordelen, tryck på
hastighetsinställningen HACKA och
kör blendern i 5–10 sekunder. Ta bort
kannan och skölj med varmt vatten.

Svenska

Kannan kan enkelt rengöras medan den sitter kvar på motordelen, eller efter att den
tagits bort.
• Rengör blendern noga efter varje användning.
• Lägg inte blenderns motordel eller sladd i vatten.
• Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar.

VIKTIGT: Vi rekommenderar att du
handdiskar locket och ingrediensmåttet.

3

Rengöring av enbart kannan: Ställ
kannan upp och ned i diskmaskinen
eller handdiska i vatten med diskmedel,
skölj av och torka torrt.
145
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VIKTIGT: Blendern fungerar inte på någon hastighet om du inte först trycker på
strömknappen ( ).

Blendern fungerar inte när du trycker på en knapp

Ingen lampa lyser.

Alla lampor blinkar i takt.

En indikatorlampa blinkar omväxlande.

Kontrollera att blendern är ansluten till
ett jordat vägguttag. Tryck i så fall på
strömknappen ( ) och koppla sedan ur
blendern. Sätt tillbaka kontakten i samma
uttag och tryck på strömknappen ( ).
Om blendern fortfarande inte fungerar
kontrollerar du att inte någon säkring,
jordfelsbrytare eller annat har brutit
strömmen till uttaget.
Rotorn på motorn kan ha låst sig om alla
indikatorlampor blinkar och blendern är
inkopplad men inget händer ändå när du
trycker på strömknappen ( ). Tryck på
strömknappen ( ) och koppla sedan ur
blendern. Koppla in den igen, tryck på
strömknappen ( ) och välj önskad hastighet.
Om blendern är inkopplad men inte startar
och om en lampa blinkar annorlunda än
de övriga så kan en knapp på blendern ha
fastnat. Tryck på strömknappen ( ) för
att stänga av blendern och koppla sedan ur
den. Koppla in blendern igen och tryck på
strömknappen ( ) för att starta om den
och återställa knappen som har fastnat.

Blendern stannar medan den arbetar

Alla lampor blinkar i takt.

Alla indikatorlampor blinkar omväxlande.

Blendern kan vara överbelastad. Om blendern
blir överbelastad när du kör tunga ingredienser
stängs den av automatiskt för att förhindra
skador på motorn. Tryck på strömknappen
( ) för att återställa blendern och dra ur
strömsladden. Lyft av kannan från motordelen
och dela upp innehållet i småportioner. Man
kan också tillsätta vätska i kannan för att
minska blenderns belastning.
Blendern har fastnat. Om blendern har
fastnat stannar den för att förhindra
skador på motorn. Tryck på strömknappen
( ) för att återställa blendern och dra
ur strömsladden. Lyft av kannan från
motordelen och använd en slickepott eller
liknande till att frigöra knivbladen genom
att skrapa bort eller lossa material som
har fastnat i botten på kannan.

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter
(se avsnittet ”Garanti och service”).
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CMD + SHIFT
GARANTI
OCHCLICK
SERVICE
TO CHANGE COPY
KitchenAids garanti för blender
Garantins giltighetstid:

KitchenAid kommer
att betala för:

KitchenAid betalar inte för:

Europa, Mellanöstern
och Afrika:
För modell 5KSB1585:
Två års fullständig garanti
räknat från inköpsdatum.

Reservdelar och
arbetskostnader
för reparation av
fel i material eller
utförande. All service
måste utföras av ett
auktoriserat KitchenAid
servicecenter.

A.	Reparationer om blendern
används för andra ändamål
än normal matberedning.
B.	Skador till följd av olyckor,
förändringar, felaktig
användning, ovarsam
hantering eller installation/
användning som inte uppfyller
lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

All service måste utföras lokalt av ett
auktoriserat KitchenAid servicecenter.
Kontakta återförsäljaren för enheten för
att få namnet på närmaste auktoriserade
KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
info@eldigital.se
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591
st@caricon.se
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
info@rakspecialisten.se
Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-130 48
info@ocsab.se

Svenska

Servicecenter

Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
info@sebastian.se
Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

© 2014. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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