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Roestvrijstalen kom 
van 4,5 L

Bedienings-
paneel

Verwijderbaar 
deksel

Verwijderbaar maatbekertje

Snelheid-
sindica-
tielampjes

Aan/uit-
schakelaar 
(I/O) (niet 
afgebeeld)

Knoppen 
voor de  
automatische 
bereidings-
wijze

Ontgrende-
lingshendel 
van de kom

Snelheidsre-
gelaar

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
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Bovenste 
stoombakje

Onderste 
stoombakje

Deksel  
van stomer

Inwendig 
stoombakje

Capaciteit stomer

Bakje Capaciteit (voorbeelden)

Boven Voor 3-4 kleine vissen

Onder

Voor 500 g gehakte of 
gesneden groenten

3-4 grote aardappelen of 6-8 
kleine aardappelen

Binnenste
Voor 6-8 middelgrote 
garnalen

Hoeveelheden voedsel voor capaciteit zijn 
slechts aanbevelingen. 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 2

Statusweergave

Tijdweergave
Temperatuur-
weergave

Kiezen

Tijdselectie

Starten/pauzerenSnelroeren

Temperatuur-
selectie

Puls Annuleren

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
BEDIENINGSPANEEL

ACCESSOIRES
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Multifunctioneel mesStirAssist

Deegmes
(max. temperatuur = 

40 °C)*

Eierklopper 
(max. temperatuur = 

 100°C)* 

Minikom en MultiBlade-minimes

Opbergdoos

*  Overschrijd deze temperaturen niet, tenzij dit in een recept in het KitchenAid 
kookboek of de app staat aangegeven.

BELANGRIJK: Om spatten en overmatige trillingen te voorkomen, moet je altijd de 
aanbevolen snelheden aanhouden die op de StirAssist-menger en de Eierklopper 
staan vermeld.

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN
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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 
VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de onderstaande 
basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op brand, 
elektrische schokken en/of letsel bij personen te verkleinen:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke 
verwondingen veroorzaken.

2. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te 
voorkomen.

3. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat niet gebruikt, voordat je 
onderdelen plaatst of verwijdert en voorafgaand aan schoonmaken.

4. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels 
of ander gerei uit de buurt van de messen wanneer het apparaat in werking is. Zo 
verklein je de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat.

5. Alleen Europese Unie: apparaten mogen worden gebruikt door personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring 
en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen 
niet spelen met het apparaat.

6. Alleen Europese Unie: dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit 
product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.

7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring 
en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het 
gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

PRODUCTVEILIGHEID
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8. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het 
apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is 
geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor 
onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.

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

10. Gebruik het apparaat niet buiten.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
12. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
14. De aanraakbare oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in 

werking is.
15. Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met een externe timer of een 

afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
16. Dompel de aandrijving niet onder in water.
17. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
18. Om het risico op letsel te verkleinen, moet je de kom altijd goed op de basis plaatsen 

voordat je het mes of de schijven plaatst.
19. Controleer of het deksel veilig vergrendeld is voordat je het apparaat gebruikt.
20. Probeer het dekselvergrendelingsmechanisme niet te omzeilen.
21. Giet hete vloeistoffen uiterst voorzichtig in de Cookprocessor. Door plotselinge 

stoomvorming kunnen deze uit het apparaat spetteren. 
22. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van 

de kom en tijdens het schoonmaken. 
23. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het 

netsnoer buiten bereik van kinderen. 
24. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken. 
25. Als de kom te vol is, kan deze kokend water uitstoten. 
26. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde voetstuk. 
27. LET OP: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je het van het voetstuk 

verwijdert. 
28. Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik heet blijven. 
29. Plaats de Cookprocessor op een stabiele plaats en zorg ervoor dat de handvatten zijn 

geplaatst om morsen van hete vloeistoffen te voorkomen.
30. Voorkom morsen op de aansluiting.

31.  duidt op een heet oppervlak tijdens het koken.
32. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn 

vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
33. Zet het apparaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet 

gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdert en voordat je het apparaat 
schoonmaakt. Haal de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken en 
deze uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het netsnoer.

34. Zie het deel “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in 
contact komen met voedsel te reinigen.

35. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals: 
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; 
- boerderijen; 
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen; 
- bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

PRODUCTVEILIGHEID
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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Instructies zijn ook online beschikbaar, bezoek onze website op:  

www.kitchenaid.eu

36. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handgrepen en knoppen.
37. Houd toezicht wanneer een apparaat door of in de nabijheid van kinderen wordt 

gebruikt.
38. Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische of gaskookplaten of in een 

verwarmde oven.
39. Steek altijd eerst de stekker in het apparaat en steek vervolgens de stekker in het 

stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet je eerst een knop op de 
uitstand. Vervolgens haal je de stekker uit het stopcontact.

40. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
41. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet je eerst alle knoppen op O (uit). 

Vervolgens haal je de stekker uit het stopcontact. Zet het apparaat uit en haal de 
stekker uit het stopcontact voordat je accessoires verwisselt of in de buurt komt van 
bewegende onderdelen.

42. Als het bedieningspaneel tijdens of na een kookcyclus leeg is, is het mogelijk dat de 
stroomtoevoer naar de Multicooker tijdens de kookcyclus is uitgevallen. Controleer of 
de etenswaren zijn bereid tot een interne temperatuur van ten minste 74 °C.

43. Overschrijd [475 ml] olie niet wanneer je de Multicooker gebruikt.
44. Vul de pan niet tot boven de maximale vullijn.
45. Kook alleen in een verwijderbare bak.
46. Ga uiterst voorzichtig te werk bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of 

andere hete vloeistoffen bevat.
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PRODUCTVEILIGHEID

Voedingsspanning: 220-240 VAC
Frequentie: 50-60 Hz
Vermogen: 1050 W
Motor 450 W

OPMERKING: Dit product heeft een 
geaarde stekker. Om het risico op 
elektrische schokken te verkleinen, past 
deze stekker maar op één manier in 
een stopcontact. Als de stekker niet in 
de contactdoos past, neem dan contact 
op met een gekwalificeerde elektricien. 
Wijzig nooit de stekker zelf.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het 
netsnoer te kort is, laat dan door een 
gekwalificeerde elektricien of monteur 
een stopcontact installeren in de buurt 
van het apparaat.

Afgedankt verpakkingsmateriaal 
Het verpakkingsmateriaal kan 
gerecycled worden en is voorzien van 
het recyclingssymbool       . 
 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 2012/19/EU inzake Afgedankte 
Elektrische en Elektronische Apparaten 
(AEEA). 

-  Door ervoor te zorgen dat dit product 
op de juiste manier als afval wordt 
verwerkt, help je 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, word 
je verzocht contact op te nemen 
met je lokale gemeentehuis, je 
afvalophaaldienst of de winkel waar je 
het product hebt gekocht.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

ELEKTRISCHE VEREISTEN

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de 
veiligheidseisen van de EG-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG en 
2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard 
stopcontact.

Verwijder de aardpin 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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Je Cookprocessor beschikt over 6 
automatische bereidingswijzen, elk met 
speciale modi, die zijn ontworpen voor 
verschillende kooktaken. 
Het meegeleverde receptenboek bevat 
een geoptimaliseerde selectie recepten 
voor deze bereidingswijzen.
Raadpleeg het meegeleverde kookboek 
voor aanwijzingen over het selecteren 
van hulpstukken, bereidingswijzen 
en instellingen bij gebruik van de 
automatische bereidingswijzen.
Raadpleeg de onderstaande beknopte 
handleiding voor bewerkingen en tips 
voor de verschillende bereidingswijzen.
Je kunt het apparaat ook gebruiken om 
in de handmatige modus te koken, je 
eigen recepten te ontwikkelen of koude 
gerechten te maken, zoals mayonaise, 
guacamole, tapenades, tartaar en rouille.

Temperaturen, tijden en snelheden voor meerstaps bereidingswijzen worden aangegeven 
met een g om de waarde voor elke stap weer te geven. 

Bereidingswijze Temperatuur (°C)
Tijd 

(minuten)
 

Snelheid

Recepten (zie het 
meegeleverde receptenboek 

voor meer informatie)

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Koken (MultiBlade-mes/StirAssist-menger)

Koken P1 120 20 2 Wortel-gembersoep, 
courgette-cappuccino, 
jam/gelei, vruchtencoulis

Koken P2 130g110 5g30 INTg2 Artisjokkensoep, 
heldere bouillon met 
gyoza, tomatensoep, 
erwtensoep, bisques, 
uiensoep

Koken P3 130g100g100 5g8g13 2g2g2 Groentesoep

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Bakken (MultiBlade-mes/StirAssist-menger)

Bakken P1 140 10 INT Geroerbakte asperges, 
gyros

Bakken P2 130g130 10g3 2g2 Oosterse noodles met 
scampi’s, gefrituurde rijst 
met tofu, tjaptjoi

Bakken P3 130g120 2g1,3 1g2

RICHTLIJNEN BEREIDINGSWIJZEN

AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZEN
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Temperaturen, tijden en snelheden voor meerstaps bereidingswijzen worden aangegeven 
met een g om de waarde voor elke stap weer te geven.

Bereidingswijze Temperatuur (°C)
Tijd 

(minuten)
 

Snelheid

Recepten (zie het meegeleverde 
receptenboek voor meer 

informatie)

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Stoven (MultiBlade-mes/StirAssist-menger/Inwendige stomer)

Stoven P1 100 7 2 Bavarois, pannacotta, pesto

Stoven P2 110 45 1 Couscous met lamsvlees, 
chutney, kip tajine, Coq au Vin, 
kip tikka masala, chili con carne 
met of zonder vlees

Stoven P3 120 10 2 Marokkaanse gehaktballetjes, 
pepercrèmesaus, tomatensaus, 
bouillabaisse, currysaus

Stoven P4 95 90 1 Rillettes, rundstoofpot

Stoven P5 120g100 10g25 2g2 Rijstpudding

Stoven P6 100g100 60g10 1g1 Cassoulet, Ierse stoofpot

Stoven P7 130g100g100 5g30g12 1g1g1 Visstoofpot, bolognaise + pasta

Stoven P8 80g80 6g2 3g3 Béarnaise, sabayon

Stoven P9 120g100g 
110g100

2g3g 
3g15

2g2g 
2g2

Risotto

Stoven P10 120 9 0

Stoven P11 120g100 10g15 2g2 Ratatouille, groene curry met kip

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Stomen(MultiBlade-mes/StirAssist-menger/Stomers)

Stomen P1 130 10 0 Vis in oosterse bouillon, zalm en 
papillotte, dimsum, scampi's

Stomen P2 120 5 2 Mosselen in witte wijn, 
gestoomde groenten

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Pureren (MultiBlade-mes/StirAssist-menger/Inwendige stomer)

Pureren P1 120 5 2 Hummus

Pureren P2 120 25 2 Brandada van gezouten 
kabeljauw (puree), aardappel-
savooi

Pureren P3 80g110g130 20g5g10 2g1g2

Pureren P4 120 10 2 Babyvoeding

Pureren P5 120 15 0 Broccolimousse

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

 Kneden (deegmes)

Kneden P1 40g0g40 2g2g30 2g2g0 Pizzadeeg, rozijnenbrood, 
speltbrood, witbrood, 
volkorenbrood

RICHTLIJNEN BEREIDINGSWIJZEN
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De timer kan worden gebruikt als 
kooktimer of als keukentimer. Raadpleeg 
het gedeelte Handmatig koken voor 
gebruik met bereidingswijzen.
Als keukentimer gebruiken:
1. Druk op  (tijd). De tijdindicator 

knippert 00:00.
2. Draai de knop rechtsom om de tijd 

te verlengen en linksom om de tijd te 
verkorten.

3. Druk op  (start) om het aftellen te 
starten. Er klinkt een toon wanneer het 
aftellen 00:00 heeft bereikt.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stomen
In de stoommodus worden 
de bovenste, onderste en 
inwendige stoombakjes gebruikt 

om groenten, vis, mosselen en meer 
te stomen. Deze modus is uitstekend 
geschikt voor delicate gerechten en koken 
met indirecte warmte.

Pureren
In de pureermodus worden de 
kook- en hakmogelijkheden 

van de KitchenAid Cookprocessor 
gecombineerd om in een handomdraai 
hummus of garnalenkroketten te 
bereiden.

Kneden
Kneed en probeer degen 
eenvoudig en met minimale 

inspanning. Of je nu zelf een pizzabodem 
of brood maakt, met de KitchenAid 
Cookprocessor is het allemaal heel 
eenvoudig.

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

Koken
Kies de kookmodus om heerlijke 
soepen en bisques te maken. Deze 
modus is ook ideaal voor het maken 

van jam en gelei, bouillon en ander voedsel 
dat enkele minuten aan de kook moet 
worden gehouden.

Bakken
Gebruik de bakmodus om heerlijke 
roerbakgerechten, oosterse 
gerechten en eenvoudig roerei en 

spek te maken.

Stoven
De stoofmodus biedt een groot 
aantal voorgeprogrammeerde 
modi voor het maken van van 

alles, van sauzen tot risotto. Of je nu een 
Ierse stoofschotel, een béarnaisesaus 
of een ratatouille wilt, met de vooraf 
ingestelde stoofmodus kun je snel en 
eenvoudig je dagelijkse gerechten 
bereiden.

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

fry stewboil steam puree dough making

McClaren Icons APRIL 28, 2014 WHIRLPOOL CONFIDENTIAL - Amy Cross X5448

ICONS EXPLORATION

AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZEN

AANVULLENDE FUNCTIES
TIMEROPTIE
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Druk op Pulse om het geïnstalleerde 
hulpstuk op hoge snelheid te laten 
draaien. Laat los om te stoppen. 
De timer telt door zolang je de knop Pulse 
ingedrukt houdt.
BELANGRIJK: Gebruik Pulse niet met 
de StirAssist-menger om spatten of 
overmatige trillingen te voorkomen. Volg 
altijd de aanbevolen MAX-snelheid, zoals 
aangegeven op het mes. Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Druk, met de platte menghaak van de 
StirAssist-menger geïnstalleerd, eenmaal 
op  (Quick Stir) om 2 seconden op lage 
snelheid te roeren.  
Je kunt ook de knop  (Quick Stir) 
ingedrukt houden; de platte menghaak 
van de StirAssist-menger werkt dan op 
lage snelheid totdat je de knop loslaat.
De timer telt door zolang je de knop  
(Quick Stir) ingedrukt houdt. Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Gebruik de minikom en het MultiBlade-
minimes om kleinere hoeveelheden te 
verwerken. 
1.  Plaats de minikom in de kom van de 

Cookprocessor en breng de pijlen op 
de minikom op één lijn met de pijlen 
op de kom van de Cookprocessor.

2.  Plaats het MultiBlade-minimes. 
3.  Voeg voedsel toe dat je wilt 

verwerken. 
4.  Sluit en vergrendel het deksel. 
5. Zet de vergrendelingshendel van het 

deksel vast.
Gebruik de minikom alleen voor 
voedselverwerking. Gebruik de minikom 
niet tijdens kookcycli. 

AANVULLENDE FUNCTIES
SNELROEREN

PULS

MINIKOM EN MULTIBLADE-MINIMES
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1. Plaats de cookprocessor op een droge, 
vlakke, horizontale ondergrond, zoals 
een aanrecht of tafel.

2. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte boven 
de Cookprocessor is om het deksel te 
openen en de kom te verwijderen. 

3. Verwijder eventueel 
verpakkingsmateriaal.

4. Was het deksel en de hulpstukken in 
heet, zeepwater en spoel ze grondig af. 
Veeg de binnenkant van de kom schoon 
met een vochtige doek. Dompel de kom 
niet onder. Droog grondig af. 

De dop in het midden van het deksel is 
afneembaar en kan worden gebruikt als 
maatbeker, zodat je vloeibare ingrediënten 
kunt toevoegen.

HEET OPPERVLAK! Raak alleen de middelste 
handgreep op het maatbekertje aan. 
Zorg ervoor dat het maatbekertje op zijn 
plaats is vergrendeld wanneer de motor van 
de Cookprocessor in bedrijf is om de kans 
op spatten te verkleinen.
Draai rechtsom om te ontgrendelen en til 
naar buiten. 
Plaats het maatbekerje terug in het deksel 
en draai linksom om te vergrendelen.

AANVULLENDE FUNCTIES
MAATBEKERTJE

AAN DE SLAG
DE COOKPROCESSOR KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK
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1

Steek de stekker in een geaard 
stopcontact. De Cookprocessor moet 
het enige apparaat zijn dat op de 
stroomkring werkt. De Cookprocessor is 
nu klaar voor gebruik.

Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard 
stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

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

WAARSCHUWING

2 Zet de hoofdschakelaar in de stand I 
(AAN). 

AAN DE SLAG
DE COOKPROCESSOR GEBRUIKEN
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De standaardinstelling voor de 
temperatuur van de Cookprocessor is 
graden Celsius. 
Om te wisselen tussen Celsius (°C) en 
Fahrenheit (°F): 
1.  Houd de knop  (Temperatuur) 3 

seconden ingedrukt om te schakelen 
tussen Celsius en Fahrenheit.

De eerste keer dat de Cookprocessor 
wordt ingeschakeld, wordt je gevraagd 
de weergavetaal te selecteren:
1. Draai aan de draaiknop tot de gewenste 

taal wordt weergegeven. 
2. Druk op  (Starten/pauzeren) om te 

selecteren en op te slaan. 

De weergavetaal wijzigen:  
1. Houd  (Start/Pauze) en  (Tijd) 

gedurende 3 seconden tegelijkertijd 
ingedrukt.

2. Op het display wordt de huidige taal 
weergegeven.

3. Draai aan de draaiknop tot de gewenste 
taal wordt weergegeven. 

4. Druk op  (Starten/pauzeren) om te 
selecteren en op te slaan. 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

English

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

hold 3 sec C/F

Er wordt een welkomstscherm 
weergegeven wanneer de 
Cookprocessor voor het eerst wordt 
ingeschakeld na het aansluiten op het 
stopcontact, na het inschakelen van 
de netvoedingsschakelaar of na een 
stroomstoring. 
Druk op een willekeurige toets op het 
bedieningspaneel om door te gaan. 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

 
Press Any Ke

OPSTARTEN EN SET-UP VAN DE BEDIENING
WELKOMSTSCHERM

WEERGAVETAAL

WISSELEN TUSSEN GRADEN FAHRENHEIT EN CELSIUS
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1
Plaats de kom op het voetstuk en zorg 
ervoor dat deze vastklikt. Als de kom 
niet is vergrendeld, wordt UNLOCKED 
(ontgrendeld) weergegeven op het display.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 1

5

Kies de gewenste vooraf ingestelde 
bereidingswijze door op de modusknop 
te drukken en gebruik vervolgens de 
draaiknop om de modusversie te kiezen, 
bijvoorbeeld Stoven P7. De standaardtijd 
en -temperatuur knipperen op het display.

2
Plaats het door het recept aangegeven 
hulpstuk in de kom en schuif het op de 
aandrijfas. 

3
Voeg de ingrediënten toe voor de 
eerste stap van de bereiding. Vul niet 
tot over de MAX-vullijn. 

4

Sluit en vergrendel het deksel en zet de 
vergrendelingshendel van het deksel vast. 
Als het deksel niet goed is geïnstalleerd 
en vergrendeld, wordt LID OPEN (deksel 
open) op het display weergegeven als 
een andere modus dan STOMEN P1 is 
geselecteerd.

BELANGRIJK:  Raadpleeg het meegeleverde kookboek voor aanwijzingen over 
het selecteren van hulpstukken, bereidingswijzen en instellingen bij gebruik van de 
automatische bereidingswijzen.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 1

6

Druk op  (Start). Voor bereidingswijzen 
met meerdere stappen verschijnt de 
volgende kookstap in het onderste 
deel van het display en knipperen de 
standaardtijd en -temperatuur op het 
display. Gebruik de draaiknop om de stap 
desgewenst te wijzigen.

AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
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Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7:Step 2

8
Zodra de eerste stap is voltooid, 
klinkt er een toon en knipperen de 
instellingen voor de volgende stap op 
het display. 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew 
P7Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

˚C
˚F

H M SStew
P7:Step 1

7

Druk nogmaals op  (Start). De 
temperatuur en tijd stoppen met 
knipperen. Zodra de ingestelde 
temperatuur is bereikt, begint de tijd af 
te tellen.

9
Vervang accessoires indien nodig en 
voeg extra ingrediënten toe voor de 
volgende stap. 

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Stew
P7Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

˚C
˚F

H M SStew
P7:Step 2

10
Druk op  (Start). De temperatuur 
en tijd stoppen met knipperen en de 
tijd begint af te tellen.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Keep Warm

11

Er klinkt een toon aan het einde 
van de volgende stap. Herhaal 
stap 9 - 10 tot alle kookstappen 
zijn voltooid. Na de laatste stap 
schakelt de Cookprocessor 
automatisch 45 minuten over naar 
de warmhoudmodus. Na 45 minuten 
klinkt er een toon en wordt de 
cookprocessor uitgeschakeld.

Gevaar voor voedselvergiftiging
Eet geen door de cook processor 
bereid voedsel als er "KitchenAid 
Druk op een knop om verder te 
gaan" op het display staat.

Dat kan voedselvergiftiging of 
misselijkheid tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

In het geval van een stroomstoring wordt 
het welkomstscherm weergegeven 
wanneer de stroomtoevoer is hersteld. 

Als een kookcyclus is onderbroken, 
controleer dan of het voedsel volledig 
is bereid, tot een minimale interne 
temperatuur van 74 °C (165 °F).

AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
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12

Maak de vergrendelhendel los met 
ovenhandschoenen of pannenlappen, 
ontgrendel en open het deksel. 
Verwijder eventuele accessoires 
voordat je de kom verwijdert en 
opdient.

13 Zet de hoofdschakelaar op  
O (UIT). 

BELANGRIJK: Zet om spatten te voorkomen de motor altijd UIT voordat je het deksel ontgrendelt 
en opent. 
HEET OPPERVLAK! Deksel, vergrendelingen en accessoires kunnen heet zijn. Gebruik 
ovenhandschoenen of pannenlappen. 

 Heet oppervlak tijdens het 
koken. Niet aanraken!

BELANGRIJK: De motor draait niet als 
de vergrendelhendel is ontgrendeld. 

AUTOMATISCHE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
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1

Plaats de kom op het voetstuk en zorg 
ervoor dat deze vastklikt. Als de kom 
niet is vergrendeld, wordt UNLOCKED 
(ontgrendeld) weergegeven op het 
display.

2
Open het deksel van de kom en 
verwijder eventuele hulpstukken voor 
voedselverwerking. 

De Cookprocessor beschikt over twee verschillende typen stoombakjes die kunnen 
worden gebruikt bij het koken in bepaalde modi.  
OPMERKING: De stoombakjes kunnen niet worden gebruikt met hulpstukken voor 
voedselverwerking, zoals het MultiBlade-mes, de StirAssist-menger, het deegmes of 
de eierklopper.

3 Voeg ingrediënten of water toe aan de 
kom volgens het recept. 4 Plaats het inwendige stoombakje in de 

kom.

5

Plaats het voedsel dat je wilt stomen 
in het bakje. Sluit en vergrendel het 
deksel en zet de vergrendelingshendel 
van het deksel vast. Zorg ervoor dat het 
maatbekerje op zijn plaats zit.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Steam
P1

6
Ga verder met de stoombereidingswijze 
die is opgegeven in het recept of met 
de handmatige bereidingswijze.

STOOMBAKJES GEBRUIKEN

GEBRUIK HET RONDE INWENDIGE STOOMBAKJE
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1
Plaats de kom op het voetstuk en zorg 
ervoor dat deze vastklikt. Als de kom 
niet is vergrendeld, wordt UNLOCKED 
(ontgrendeld) weergegeven op het display.

2
Verwijder het deksel door het te 
openen en vervolgens los te maken van 
het scharnier.

3 Voeg ingrediënten of water toe aan de 
kom volgens het recept. 4

Plaats het voedsel dat je wilt stomen in 
het onderste stoombakje en plaats het 
bakje boven op de kom. 

5

Het bovenste en onderste stoombakje 
kunnen op elkaar worden gestapeld om 
twee verschillende etenswaren tegelijk 
te stomen. Doe de ingrediënten erin en 
sluit af met het deksel van de stomer.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Steam
P1

6
Ga verder met de stoombereidingswijze 
die is opgegeven in het recept of met 
de handmatige bereidingswijze.

Je kunt de bovenste en onderste stoombakjes samen gebruiken, of alleen het 
onderste stoombakje. Je kunt ook het onderste stoombakje met het inwendige 
stoombakje gebruiken. De onderstaande instructies geven een voorbeeld van het 
gebruik van het bovenste en onderste stoombakje.

STOOMBAKJES GEBRUIKEN

HET BOVENSTE EN ONDERSTE STOOMBAKJE GEBRUIKEN
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Accessoire Voedsel Voorbereiding Max. 
Hoeveel-

heid

Ge-
bruik-
stijd

Onderste 
stoombakje

Voeg 700 ml water 
toe in de kom en 
selecteer de functie 
STOMEN P1.

GROENTEN

Wortel
Plakken van 0,5 cm 400 g 15 min.

Staafjes van 5 cm 400 g 17 min.

Aardappelen
Blokjes of segmenten 1 kg 25 min.

Hele aardappel van ± 150 g 8 eenheden 35 min.

Sperziebonen 500 g 20 min.

Broccoli In roosjes 3 eenheden 17 min.

Bloemkool In roosjes 1 eenheid 20 min.

Kool Reepjes 500 g 20 min.

Witte asperges Geschild 2 bundels 15 min.
Groene asper-
ges Geschild 2 bundels 10 min.

Peper Reepjes 400 g 15 min.

Champignons 400 g 15 min.
Bevroren do-
perwten 400 g 15 min.

Verse doperwten 400 g 10 min.

Prei Plakken van 1 cm 400 g 15 min.

Venkel In 4 gesneden 4 stuks 20 min.

Courgette Plakken van 1 cm 500 g 10 min.

FRUIT

Appel Zonder klokhuis en in 4 gesneden 5 stuks 20 min.

Peer
Zonder klokhuis en in 4 gesneden 4 stuks 20 min.

Hele vruchten 6 stuks 25 min.

Abrikoos Ontpit en in 2 gesneden 8 eenheden 10 min.

Perzik Ontpit en in 2 gesneden 6 stuks 10 min.

Pruim Ontpit en in 2 gesneden 8 eenheden 10 min.

VIS

Filet 800 g 15 min.

Forel Hele vis 4 stuks 20 min.

Brasem Hele vis 3 eenheden 25 min.

Garnalen
Zonder kop 15 eenheden 12 min.
Zonder kop, gepeld 25 eenheden 10 min.

Mosselen 1 kg 10 min.
Oesters 1,5 kg 10 min.

VLEES

Kipfilet
Hele filet 5 stuks 25 min.

In reepjes of stukjes van 1 cm 600 g 15 min.

Gehaktballetjes Diameter van 3,5 tot 4 cm 600 g 20 min.

Worstjes 750 g 15 min.

STOOMBAKJES GEBRUIKEN
AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN MET STOOMBAKJES
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Raadpleeg de onderstaande richtlijnen voor de aanbevolen snelheden en hoeveelheden 
voor accessoires bij het gebruik van handmatige bereidingswijzen. BELANGRIJK: 
Om spatten en overmatige trillingen te voorkomen, moet je altijd de aanbevolen 
snelheden aanhouden die op de StirAssist-menger en de Eierklopper staan vermeld.

Accessoire Voedsel
Snel-
heid

Max. Hoe-
veelheid Gebruikstijd

Multifunctioneel mes Gepureerde soepen 10 2,5 liter Max. 1 min. voor puree†

Vlees (zonder bot) 10 1,0 kg Max. 1 min. voor puree†

Vis (graatloos) 10 1,0 kg Max. 1 min. voor puree†

Groenten 10 1,0 kg 2 min.†

Vruchtenmoes 10 500 g 30 sec.

Noten (amandelen, 
pecannoten, walnoten, 
pinda's)

10 700 g 30 sec.

MultiBlade-minimes  
en minikom

Gepureerde soepen 10 1,0 L Max. 1 min. voor puree†

Vlees, vis (graatloos). 10 500 g Max. 1 min. voor puree†

Noten (amandelen, 
pecannoten, walnoten, 
pinda's)

10 300 g 30 sec.

Pesto 10 450 g 30 sec.

StirAssist Bakken (in blokjes van 
2 x 2 cm gesneden 
vlees, spek, ui) 

1 600 g 5 min.

Risotto 1 1,5 kg 
(350 g rijst)

20 min.

Sudderpot 1 2,5 liter 30-45 min.

Eierklopper Eiwitten (7-9) 8 eieren 5-10 min.

Mayonaise, slag-
room

(7-9) 1,3 L 5-8 min.

Crèmes, sauzen (4-6) 1,2 liter 5-10 min.

Deegmes Brooddeeg 2 1,2 kg 2-3 min.

Gebak 5 1,2 kg 2 min.

Briochebrood 5 1,2 kg 2 min.

Cakebeslag 6 1,5 L 2 min.

Flensjesbeslag 8 1,5 L 2 min.

†Snijd in stukjes van 2 cm.

HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK ACCESSOIRES
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Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

hold 3 sec C/F

6
Druk op  (Temperatuur) en gebruik 
de draaiknop om de gewenste 
bereidingstemperatuur in te stellen.

1 Plaats de kom op het voetstuk en zorg 
ervoor dat deze vastklikt. 2

OPTIONEEL: Plaats het gewenste 
accessoire in de kom en schuif het op 
de aandrijfas. 

3
Voeg de ingrediënten toe voor de 
eerste stap van de bereiding. Vul niet 
tot over de MAX-vullijn. 

4

Sluit en vergrendel het deksel en zet 
de vergrendelingshendel vast. Als het 
deksel niet goed is geplaatst, verschijnt 
de tekst LID OPEN (Deksel open) op het 
display als de snelheidshendel, Pulse-
knop of   (Quick Stir)-knop wordt 
geactiveerd.

5

Als je een accessoire gebruikt:  
Press the speed lever right (+) or left 
(–) to select the desired speed, or press 
the Pulse or    
(Quick Stir)-knop. 

HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN

KOKEN MET HANDMATIGE INSTELLINGEN
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Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

7
Druk op  (Tijd) en gebruik 
de draaiknop om de gewenste 
bereidingstijd in te stellen.

Pulse

˚C
˚F

H M S

Quick Stir

8

Druk op  (Start). De temperatuur 
en tijd stoppen met knipperen en de 
tijd begint af te tellen. PREHEATING 
(Voorverwarmen) verschijnt op 
het display totdat de ingestelde 
temperatuur is bereikt. 

Gevaar voor voedselvergiftiging
Eet geen door de cook processor 
bereid voedsel als er "KitchenAid 
Druk op een knop om verder te 
gaan" op het display staat.

Dat kan voedselvergiftiging of 
misselijkheid tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

In het geval van een stroomstoring wordt 
het welkomstscherm weergegeven 
wanneer de stroomtoevoer is hersteld. 

Als een kookcyclus is onderbroken, 
controleer dan of het voedsel volledig 
is bereid, tot een minimale interne 
temperatuur van 74 °C (165 °F).

OPMERKING: Als de Cookprocessor een 
hogere temperatuur heeft en een lagere 
temperatuur wordt geselecteerd, dan verschijnt 
COOLING (Afkoelen) op het display totdat de 
lagere temperatuur is bereikt.

HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
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9

Wanneer de timer 00:00 bereikt, klinkt 
er een toon en wordt de cookprocessor 
uitgeschakeld.  
Maak de vergrendelhendel los met 
ovenhandschoenen of pannenlappen, 
ontgrendel en open het deksel. 
Verwijder eventuele accessoires voordat 
je de kom verwijdert en opdient.

10 Zet de hoofdschakelaar in de stand 
O (UIT). 

BELANGRIJK: Zet om spatten te voorkomen de motor altijd UIT voordat je het deksel ontgrendelt 
en opent.  
HEET OPPERVLAK! Deksel, vergrendelingen en accessoires kunnen heet zijn. Gebruik 
ovenhandschoenen of pannenlappen. 

 Heet oppervlak tijdens het koken.  
Niet aanraken!

BELANGRIJK: De motor draait niet als 
de vergrendelhendel is ontgrendeld. 

HANDMATIGE BEREIDINGSWIJZEN 
GEBRUIKEN
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De kom en het deksel zijn 
vaatwasmachinebestendig. Wassen met de 
hand wordt echter aanbevolen.
Haal de stekker van de Cookprocessor uit 
het stopcontact alvorens schoon te maken.
• Laat de Cookprocessor en accessoires 

volledig afkoelen alvorens ze schoon te 
maken.

Buitenoppervlakken:
• Gebruik geen schurende 

schoonmaakmiddelen of metalen 
schuursponsjes. Ze kunnen krassen op het 
oppervlak veroorzaken.

• Veeg de buitenkant van de 
Cookprocessor af met een schone, 
vochtige doek en droog grondig af.  

Kom:
Om de binnenkant van de kom te reinigen, 
veeg je deze af met een niet-schurende, 
vochtige, schuimende doek en veeg je de 
kom vervolgens schoon met een schone, 
vochtige doek. Als je taai aangekoekt 
voedsel wilt verwijderen, vul je de kom met 
warm water met zeep en laat de kom weken 
alvorens deze schoon te maken. 
• Wrijf om aangekoekte vlekken te 

verwijderen met een pasta gemaakt van 
baksoda en water. Spoel af en droog 
grondig.

De kom is ook vaatwasmachinebestendig. 
Droog de kom na het wassen grondig af 
met een zachte doek.
Deksel en binnenste 

dekselafdichting:
• Als je het deksel in de vaatwasmachine 

of met de hand wast, verwijder dan de 
binnenste afdichting van het deksel 
door deze van onder de lipjes aan de 
onderkant van het deksel te trekken.  
Was de afdichting in de vaatwasmachine 
of in warm water met afwasmiddel en 
droog af alvorens weer aan te brengen. 
Plaats de afdichting terug voordat je 
het deksel weer op de Cookprocessor 
plaatst.

Alle andere accessoires en messen zijn 
vaatwasserbestendig in het bovenste 
rek. Droog alle onderdelen grondig af 
na het afwassen. Gebruik een milde 
vaatwassercyclus zoals voor normale vaat. 
Vermijd cycli met hoge temperaturen.

Binnenste 
afdichting

ONDERHOUD EN REINIGING
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2
Het bovenste en onderste stoombakje 
en het deksel van de stomer passen in 
de opbergdoos. 

1

2 3

4

1
De eierklopper (1), de StirAssist-menger 
(2), het deegmes (3) en het MultiBlade-
mes (4) passen in de opbergdoos, zoals 
weergegeven. 

Om de binnenste dekselafdichting terug te plaatsen:

1 Plaats de voorrand onder de lipjes, 
zoals weergegeven. 2 Begin aan de achterkant en druk de 

afdichting op zijn plaats.

3
Werk rond naar de voorkant van het 
deksel totdat de afdichting volledig 
op het deksel zit.

ONDERHOUD EN REINIGING

ACCESSOIRES OPBERGEN
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• Is de Cookprocessor aangesloten op 
een geaard stopcontact?

 Steek de stekker van de Cookprocessor 
in een geaard stopcontact. 

• Is de zekering in de stroomkring naar 
de Cookprocessor in orde?

 Als je een zekeringskast hebt, zorg er 
dan voor dat het circuit gesloten is. Haal 
de stekker van de Cookprocessor uit het 
stopcontact en steek hem weer in het 
stopcontact.

• Op het display wordt UNLOCKED 
(ontgrendeld) weergegeven:

 De kom is niet goed vergrendeld in het 
voetstuk. Controleer of de kom goed 
vergrendeld op zijn plaats zit. 

• Op het display wordt LID OPEN 
(deksel geopend) weergegeven:

 Het deksel is niet vergrendeld op de 
kom en er is een andere automatische 
bereidingswijze dan Stomen P1 of een 
handmatige hulpstuksnelheid, Pulse of 
Quick Stir geselecteerd. Controleer of 
het deksel goed vergrendeld op zijn 
plaats zit. 

Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard 
stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

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

WAARSCHUWING
• Op het display wordt MODE 

weergegeven:
 Op het display wordt MODE 

weergegeven als je op Quick Stir of 
Pulse drukt tijdens een automatische 
bereidingswijze. Deze functies zijn 
uitgeschakeld tijdens de automatische 
bereidingswijzen.

• Op het display wordt COOLING 
(Afkoelen) weergegeven:

 Het apparaat koelt af als een 
lagere temperatuur dan de huidige 
bereidingstemperatuur is geselecteerd. 

• Deksel sluit niet.
 Zorg ervoor dat de binnenste 

dekselafdichting goed in het deksel is 
geplaatst.

Foutmeldingen:
• De motor wordt uitgeschakeld 

tijdens het verwerken en op het 
display wordt "Error 1" (Fout 1) 
weergegeven:

 De motor is overbelast. Verminder de 
hoeveelheid ingrediënten en schakel 
het apparaat uit, zodat de motor 
enkele minuten kan afkoelen.

• Motor en/of verwarming kan niet 
worden ingeschakeld en op het 
display wordt "Error 2" (Fout 2) 
weergegeven:

 Schakel de Cookprocessor uit en haal 
de stekker uit het stopcontact. Bel voor 
service.

• De Cookprocessor wordt 
uitgeschakeld voor het einde van de 
cyclus en op het display verschijnt 
"Error 3” (Fout 3):

 Het apparaat werkt niet goed. Schakel 
de Cookprocessor uit en haal de 
stekker uit het stopcontact. Bel voor 
service.

• Als het probleem niet kon worden 
opgelost:

 Zie het gedeelte ‘Voorwaarden 
KitchenAid garantie ('Garantie')’. 
Breng/stuur de Cookprocessor niet 
terug naar de winkel. De winkel biedt 
geen service voor reparatie/onderhoud.

PROBLEEMOPLOSSING
ALS JE COOKPROCESSOR NIET GOED WERKT OF HELEMAAL NIET 
WERKT
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VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE 
('GARANTIE')
BELGIË: 
KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, 
btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die 
consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende 
voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten 
van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking 
van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar 
garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet 
in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen 
(artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast 
de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 
1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND: 
KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België 
('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform 
de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van 
de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van 
deze rechten in.

1) OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd 
in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de 
KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, 
Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.

b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

5KCF0104 Drie jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een 
klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.

d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.

e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze 
Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de 
Garantieperiode:

- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of

- Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer 
beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een 
product van gelijke of hogere waarde.

f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact 
opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij 
KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu 

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu 

Telefoonnummer België en Nederland: 00 800 381 040 26
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©2020 Alle rechten voorbehouden.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE 
('GARANTIE')
g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de 
levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de 
Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren 
van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het 
landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het 
defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten 
van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte 
productonderdeel.

h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van 
de aankoop van het product voorleggen.

2) BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE 

a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt 
en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden 
gebruikt.

b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of 
misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij 
de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende 
elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).

c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, 
bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 
220-240V-product.

d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start 
evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde 
reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet 
geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de 
eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: 
www.kitchenaid.eu

Registreer je nieuwe KitchenAid-apparaat: http://www.kitchenaid.eu/register

PRODUCTREGISTRATIE
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