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ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

Reinigingsborstel

Romp graanmolen

Afdekplaat

Aandrijfas

W10863934A_05_NL_v02.indd   46 10/19/17   10:36 AM



N
E

D
E

R
LA

N
D

S

VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT  |  47

VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT

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. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat 

kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen, 

inclusief kinderen, met fysisch, mentaal of zintuiglijk 
verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis 
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft 
gegeven over het gebruik van het apparaat.

3. 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. 
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VEILIG GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT
4. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen 

om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Laat de mixer/keukenrobot nooit onbeheerd achter 

terwijl hij in werking is.
6. Schakel het apparaat uit, trek de netstekker uit het 

stopcontact, en haal het accessoire/toebehoren van het 
apparaat vóór het reinigen en wanneer het apparaat niet 
wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit, en controleer 
of de motor helemaal gestopt is alvorens onderdelen te 
plaatsen of te verwijderen.

7. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door 
KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, 
elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.

8. Gebruik het apparaat nooit buiten.
9. Raak geen bewegende onderdelen aan. Steek geen 

vingers in de aansluitopening.
10. Controleer voor het gebruik dat de vulopening geen 

vreemde voorwerpen bevat.
11. Zie ook de “Belangrijke voorzorgen” in de handleiding 

van de mixer/keukenrobot.
12. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig 

gebruik, zoals:
-  in personeelsruimtes in winkels, kantoren en 

andere werkomgevingen.
-  op boerderijen.
-  door gasten in hotels, motels en 

andere verblijfplaatsen.
-  in “bed en breakfast” gelegenheden.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afgedankt verpakkingsmateriaal 
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�

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

W10863934A_05_NL_v02.indd   48 10/19/17   10:36 AM



N
E

D
E

R
LA

N
D

S

GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT  |  49

GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT
TABEL GRAANMOLEN

AANBEVOLEN 
GRAANSOORTEN

AANBEVOLEN GEBRUIK SNELHEID

TARWE

Wereldwijd worden verschillende soorten tarwe geteeld� 
Harde tarwe, met een hoog eiwitgehalte, wordt beschouwd 

als de beste bloem voor brood� Zachte tarwe wordt verkozen 
voor cake, koekjes en ander gebak� Harde en zachte tarwe 
kunnen worden gemengd om huishoudbloem te verkrijgen�

10

MAÏS
Maal fijn om te bakken� 

Maal grof voor maïsmeelpap

ROGGE
Combineer rogge- met tarwebloem voor heerlijk 

roggebrood� Rogge bevat niet voldoende 
gluten om goed te kunnen rijzen�

HAVER

De vliesjes van de haver moeten worden verwijderd voor de 
haver tot bloem wordt gemalen, of gebruik havervlokken� 
De vliesjes van de haver belemmeren een vlotte doorgang 
van het graan naar de maalschijven� In de meeste recepten 

kunt u haverbloem vervangen door 1/3 huishoudbloem� 

RIJST Zowel witte als bruine rijst kan makkelijk worden gemalen�

BOEKWEIT
Voor de beste resultaten moet boekweit voor het malen 
worden gedept� Zowel ruwe als geroosterde boekweit 

zijn makkelijk te malen�

GERST Voor het beste resultaat moeten de vliesjes van 
de gerst worden verwijderd vóór het malen�

GIERST

Vóór u de gierst maalt, kunt u hem best eerst roosteren 
in een zware pan zonder vetstof om de unieke 

smaak van deze fijne graantjes beter vrij te maken� 
Roer voortdurend, om aanbranden te voorkomen�

• Bloem gemalen met de graanmolen 
zal een grovere textuur hebben dan 
bloem die u in de winkel koopt� 
De graanmolen maalt immers de 
volledige graantjes� Bij commercieel 
gemalen bloem worden sommige 
delen van het graan verwijderd 
vóór de bloem op de markt komt�

• Het is niet nodig om het graan met de 
hand of met een gebruiksvoorwerp naar 
beneden te duwen in de vultrechter 
van de graanmolen� De draaiende 
maalschroefdraad brengt het graan 
tot bij de maalschijven�

• Als u meer bloem maakt dan u nodig 
hebt voor uw recept, bewaar het 
dan in de koelkast of de diepvriezer 
om te voorkomen dat het ranzig 
wordt� Dit product bevat immers 
geen bewaarmiddelen�

• Maal geen koffiebonen met uw 
graanmolen� Het hoog oliegehalte 
kan het maalmechanisme 
beschadigen� Koffiebonen kunnen 
worden gemalen met de Artisan 
koffiemolen van KitchenAid�

• Maal geen granen of noten met 
een hoog vocht- of oliegehalte, 
zoals pindanoten, zonnebloem pitten 
en sojabonen� Zij kunnen het maal-
mechanisme eveneens beschadigen�
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GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT
VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK: GRAANMOLEN REINIGEN

3

Was alle onderdelen met de hand 
met een mild reinigingsmiddel en 
warm water� Droog de romp grondig 
af met een theedoek� Laat de 
onderdelen aan de lucht drogen� 

4

Om terug in elkaar te zetten: 
Steek de aandrijfas in de romp van 
de graanmolen� Monteer vervolgens 
de afdekplaat op de voorkant van 
de as en draai de schroeven met 
de hand op hun plaats�

BELANGRIJK: De maalschijven van de graanmolen kregen een dun laagje minerale 
olie om te voorkomen dat ze roesten tijdens de opslag� Vóór u de graanmolen gebruikt, 
moet u de olie van de schijven verwijderen met een mild reinigingsmiddel en ze goed 
afdrogen� Indien de olie niet wordt verwijderd, kunnen de maalschijven verstopt raken, 
wat de malende werking van het toestel zal vertragen� Nadat u de graanmolen hebt 
gebruikt, volgt u de instructies in het onderdeel “Onderhoud en reiniging”�

1
Draai de schroeven met de hand 
om de afdekplaat met de afstelknop 
los te maken van de romp van 
de graanmolen�

2 Verwijder de aandrijfas uit de romp 
van de graanmolen�

BELANGRIJK: Was de graanmolen of 
de onderdelen nooit in de vaatwasser�
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GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT
DE GRAANMOLEN AAN DE MIXER/KEUKENROBOT BEVESTIGEN

1 Schakel de mixer/keukenrobot uit en 
haal de stekker uit het stopcontact�

3

Plaats de hulpstukkenas in de 
hulpstuk naaf en zorg ervoor dat 
de aandrijfas in de vierkante 
naafopening past� Draai het 
accessoire/toebehoren indien 
nodig een beetje heen en weer� 
De pen op de hulpstuk behuizing 
past perfect in de uitsparing in de 
rand van de naaf als het hulpstuk 
juist geplaatst is�

4
Draai de hulpstuknaafknop van 
de mixer/keukenrobot vast tot 
het hulpstuk stevig op de mixer/
keukenrobot is bevestigd�

2
Voor mixers/keukenrobots met naafdeksel en scharnier: Klap omhoog om te openen�
 Voor mixers/keukenrobots met een verwijderbare hulpstuknaaf: 
Draai de hulpstukknop tegen de klok in om de hulpstuknaaf te verwijderen�
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GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES/TOEBEHOREN VAN DE MIXER/KEUKENROBOT
DE GRAANMOLEN GEBRUIKEN

OPMERKING: Als de maling te fijn is, 
draai de regelknop dan tegen de wijzers 
van de klok in, inkeping per inkeping, 
tot u de gewenste grofte verkrijgt�

OPMERKING: Maal niet meer dan 
1250 g bloem in een keer� Anders kunt 
u de mixer/keukenrobot beschadigen� 
Nadat u 1250 g bloem hebt gemalen, 
moet u de mixer/keukenrobot minstens 
45 minuten laten afkoelen voor u hem 
opnieuw gebruikt�

TIP: Let op de maalsymbolen bovenaan 
de regelknop� Het Fijnmaalsymbool staat 
voor de instelling die de fijnste maling 
geeft� Het Grofmaalsymbool staat voor 
de instelling die de grofste maling geeft� 
Elke inkeping op de regelknop staat voor 
een maalinstelling�

1

Om de fijnste maling te selecteren, 
draait u de regelknop in de richting 
van de wijzers van de klok tot op het 
Fijnmaalsymbool� Draai de regelknop 
onmiddellijk 2 inkepingen terug�

2 Vul de vultrechter met graan�

3
Wanneer u het graan hebt 
toegevoegd, zet u de mixer/
keukenrobot op snelheid 10�

4
Vul de vultrechter verder met graan 
tot de gewenste hoeveelheid graan 
gemalen is�
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ONDERHOUD EN REINIGING

1

Reinig maalschijven en andere 
delen van de molen met de daartoe 
voorziene borstel� De graanmolen 
moet niet na elk gebruik worden 
gereinigd, maar hij moet wel worden 
afgeborsteld wanneer u een ander 
soort graan gebruikt� Indien nodig, 
is een tandenstoker handig om 
de groeven van de maalschijven 
te reinigen�

2

Als de graanmolen moet worden 
afgewassen, doe dat dan met de 
hand met een mild reinigingsmiddel 
en warm water� Droog de romp 
goed af met een theedoek� Laat de 
onderdelen aan de lucht drogen� 
Zet het pas terug in elkaar bij het 
volgende gebruik� Als de maalschijven 
niet volledig droog zijn, kan het graan 
de molen verstoppen en blokkeren�

GRAANMOLEN REINIGEN

Als u de graanmolen voor een langere 
periode opbergt, smeer de maalschijven 
dan in met een minerale olie� Voor het 
volgende gebruik wast u het toestel 
met de hand, zoals werd uitgelegd in 
het onderdeel “Vóór het eerste gebruik”, 
om het laagje olie te verwijderen�

BELANGRIJK: Was de graanmolen of 
de onderdelen nooit in de vaatwasser�

MINERALE 
OLIE
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GARANTIE EN SERVICE
GARANTIE OP DE KITCHENAID MIXER/KEUKENROBOT 
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 
INDIRECTE SCHADE.

Duur van de garantie: Wat KitchenAid 
wel vergoedt: Wat KitchenAid niet vergoedt:

Europa, het Midden-
Oosten en Afrika:
5KGM
Twee jaar volledige 
garantie vanaf de 
datum van aankoop.

Het vervangen van 
onderdelen en arbeidsloon 
voor het repareren van 
defecten ten gevolge 
van materiaal- of 
constructiefouten. 
Deze herstellingen moeten 
uitgevoerd worden door 
een erkende dienst-
na-verkoop/after sales 
service van KitchenAid.

A.  Reparaties wanneer mixer/
keukenrobot accessoire/
toebehoren gebruikt werd 
voor andere toepassingen dan 
de normale voedingswaren-
bereidingen.

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.

KLANTENCONTACT

©2017 Alle rechten voorbehouden� KITCHENAID en het ontwerp van de Staande mixer  
zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen�

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/after sales service van KitchenAid�

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.kitchenaid.eu

Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: www.kitchenaid.eu

Algemeen gratis oproepnummer:  
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