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ONDERDELEN EN KENMERKEN
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Deksel

Bereidingskom 
met handgreep

Snoerwikkeling 

Multifunctioneel 
roestvrijstalen mes

Zwaar voetstuk

Selectiehendel 
voor Snelheid

Klopaccessoire

Opening in 
het deksel

Pulse/Aan-knop

Schenktuit

Aandrijfadapter

W11250099B_05_NL.indd   62 6/6/2019   11:43:36 AM



VEILIGHEID VAN DE HAKMOLEN  |  63

N
E

D
E

R
LA

N
D

S

VEILIGHEID VAN DE HAKMOLEN

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 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd 
elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, 
waaronder het volgende:
1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat 

kan leiden tot verwonding bij personen.
2. Om te beschermen tegen het risico van een elektrische 

schok mag het apparaat niet in water of andere 
vloeistof worden geplaatst.

3. 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.
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VEILIGHEID VAN DE HAKMOLEN
4. Alleen voor Europa: Dit apparaat mag niet worden 

gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het 
netsnoer buiten het bereik van kinderen.

5. Alleen voor Europa: Apparaten mogen gebruikt worden 
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. Kinderen moeten onder toezicht staan om te 
garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

7. Zet het apparaat UIT en trek de stekker uit het 
stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat 
u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het 
apparaat schoonmaakt. Pak de stekker vast en trek 
deze uit het stopcontact om het apparaat los te 
koppelen van de stroom. Trek nooit aan het snoer.

8. Raak bewegende onderdelen niet aan.
9. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker 

beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft 
gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is 
geraakt. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde 
erkende Klantenservice voor onderzoek, reparatie of 
afstelling.

10. Het gebruik van hulpstukken die niet aanbevolen 
of verkocht worden door de fabrikant kan brand, 
elektrische schok of letsel veroorzaken.

11. Gebruik de hakmolen niet buiten.
12. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het 

aanrecht hangen.
13. Houd uw handen en ander keukengerei uit de buurt 

van het mes tijdens het hakken van voedsel, om het 
risico op ernstig letsel bij personen en/of beschadiging 
van het apparaat te verminderen. Er kan een schraper 
worden gebruikt, maar deze mag alleen worden 
gebruikt als het apparaat uitgeschakeld is.
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VEILIGHEID VAN DE HAKMOLEN
14. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden 

vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger 
of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.

15. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het 
hanteren van de scherpe messen, het leegmaken 
van de kom en tijdens het schoonmaken.

16. Om het risico op verwonding te verkleinen, mag u het 
snijmes nooit op het voetstuk plaatsen zonder eerst de 
kom goed op zijn plaats te hebben gezet.

17. Zorg dat het deksel stevig op zijn plaats vergrendeld is 
voordat u de hakmolen gebruikt.

18. Probeer het vergrendelingsmechanisme van het deksel 
niet te saboteren.

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

20. Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in 
huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals: 
-  personeelskeukens in winkels, kantoren en andere 

werkomgevingen;
  - boerderijen; 

-  door gasten in hotels, motels en andere 
verblijfsomgevingen;

  - in bed-and-breakfast-omgevingen.
21. Wees voorzichtig als er warme vloeistof in de hakmolen 

wordt gegoten, omdat deze uit het apparaat kan 
spatten als gevolg van plotselinge stoomvorming.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN
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ELEKTRISCHE VEREISTEN

Voltage: 220-240 V

Hertz: 50-60 Hz

OPMERKING: Als de stekker niet in het 
stopcontact past, neem dan contact op met 
een gekwalificeerde elektricien� Wijzig de 
stekker op geen enkele manier�

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

Er moet een kort netsnoer (of een 
verwijderbaar netsnoer) worden gebruikt om 
het risico van verstrikt raken in, of struikelen 
over een langer snoer te verkleinen�

GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN
TABEL MET AANBEVELINGEN VOOR HET KLOPACCESSOIRE

Het klopaccessoire kan worden gebruikt om lucht in voedingsmiddelen te 
kloppen, zoals in eieren, eiwitten, slagroom, mayonaise enz� Gebruik de 
opening in het deksel en de schenktuit om makkelijk mayonaise of 
dressings te maken�

VEILIGHEID VAN DE HAKMOLEN

VOORGESTELD 
VOEDSEL BEREIDING HOEVEELHEID VERWERK-

INGSTIJD INSTELLING

EIEREN EN 
EIWITTEN

Tik de eieren uit hun 
schaal; scheid zo 
nodig de dooiers van 
de eiwitten; gebruik 
1/8 tl wijnsteen per 
ei�

Max� 
420 ml 
(1,5 kop)

70 Seconden Snelheid 1

SLAGROOM

Doe de slagroom 
en de gewenste 
smaakstoffen in 
de bereidingskom�

Max� 
240 ml 
(1 kop)

30 Seconden Snelheid 2

EMULSIES 
(MAYONAISE, 
AÏOLI, SALAD 
EDRESSING)

Doe de ingrediënten 
in de bereidingskom; 
gebruik tijdens het 
mengen de opening 
in het deksel om olie 
toe te voegen�

Max� 
350 ml 
(1,5 kop)

30 Seconden Snelheid 2

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

W11250099B_05_NL.indd   66 6/6/2019   11:43:36 AM



GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN  |  67

N
E

D
E

R
LA

N
D

S

GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN
TABEL MET AANBEVELINGEN VOOR HET MULTIFUNCTIONELE MES

TIP: Gebruik de Pulse-functie voor een betere consistentie of om grof gehakte resultaten te 
krijgen�

Gebruik het multifunctionele mes voor het hakken van vers fruit, groenten of noten en 
het fijnhakken van peterselie, bieslook of knoflook voor een makkelijke 
bereiding van uw favoriete recepten� Pureer gekookt fruit of groenten om 
babyvoeding te maken of om te gebruiken als basis voor soepen of sauzen� 
U kunt ook broodkruim maken of rauw vlees fijnmalen� 

OPMERKING: Voor de beste resultaten moeten grotere levensmiddelen in blokjes van 
ongeveer 2,5 cm worden gesneden voordat u ze verwerkt� Hierdoor kan er ook meer 
voedsel tegelijk worden verwerkt�

BELANGRIJK: Hak geen koffiebonen of harde specerijen zoals nootmuskaat; deze kunnen de 
hakmolen beschadigen� 

VOORGESTELD 
VOEDSEL BEREIDING HOEVEELHEID VERWERK-

INGSTIJD INSTELLING

VERS FRUIT EN 
GROENTEN

In stukken van 2,5 cm 
snijden 

Max� 
350 g 
(3 koppen) 

45 Seconden Snelheid 2

GEKOOKT 
FRUIT EN 
GROENTEN

In stukken van 2,5 cm 
snijden

Max� 
500 g 
(2,5 koppen)

30 Seconden Snelheid 2

VLEES

Vlees moet rauw zijn, 
en in stukjes van 2,5 
cm worden gesneden 
voor de beste 
hakresultaten�

Max� 217 
g (½ pond) 
tegelijk

30 Seconden Snelheid 2

KRUIDEN EN 
SPECERIJEN

Voeg kruiden en 
specerijen toe zoals 
ze zijn; er is geen 
voorbereiding nodig�

Max� 
250 g 
(4 koppen) 

25 Seconden Snelheid 2

BROOD, 
KOEKJES OF 
CRACKERS

Breek brood, crackers 
of koekjes in stukjes 
die in de kom passen 
voordat u ze fijnhakt�

Max� 
400 g 
(4 koppen)

20 Seconden Snelheid 2

NOTEN

Voeg noten toe 
zoals ze zijn, geen 
voorbereiding 
nodig 450 g 
(max� 3 koppen)�

Max� 
400 g 
(2,5 koppen)

30 Seconden Snelheid 2
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GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN

Volg deze instructies om de hakmolen uit elkaar te halen om hem schoon te maken en 
om ingrediënten uit de bereidingskom te verwijderen�

DE HAKMOLEN UIT ELKAAR HALEN

1  

Zorg dat de stekker van de hakmolen uit het 
stopcontact is gehaald� Houd het deksel vast zoals 
weergegeven en draai het naar links om het te 
ontgrendelen� Til vervolgens het deksel van de 
bereidingskom�

2  Trek het mes recht omhoog om het uit de 
bereidingskom te verwijderen�

3  Trek de aandrijfadapter recht omhoog om het uit 
de bereidingskom te verwijderen� 

4  
Houd het voetstuk met uw ene hand vast en draai 
de bereidingskom met uw andere hand naar links 
om hem te ontgrendelen en van het voetstuk te 
tillen�

Voor het eerste gebruik
Voordat u de hakmolen voor de eerste keer gebruikt, moet u de bereidingskom, het deksel, 
het klopaccessoire en het mes wassen in een warm sopje� De bereidingskom, het deksel en 
het mes kunnen ook worden afgewassen in het bovenste rek van de vaatwasser�

Zet de hakmolen altijd weer in elkaar na het schoonmaken om hem makkelijk te kunnen 
opbergen�

DE HAKMOLEN VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK
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DE HAKMOLEN IN ELKAAR ZETTEN EN GEBRUIKEN

GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN

BELANGRIJK: Zorg dat de stekker van de hakmolen uit het stopcontact is gehaald 
voordat u hem in elkaar zet�

1  

Begin met de handgreep van de bereidingskom 
naar voren gericht op het voetstuk� Draai de 
handgreep 90° naar rechts om de kom op zijn 
plaats te vergrendelen� Als de kom goed geplaatst 
is, zit de handgreep nu aan de rechterkant�

2  
Plaats de aandrijfadapter op de as in het midden 
van de bereidingskom, en draai en druk de 
aandrijfadapter vervolgens omlaag tot hij op 
de bodem van de bereidingskom rust� 

3  

Als u het mes gebruikt, plaatst u het mes op 
de aandrijfadapter en draait en drukt u het 
vervolgens omlaag tot het mes op de bodem 
van de bereidingskom rust� Als u het klopaccessoire 
gebruikt, zie dan de paragraaf “Het klopaccessoire 
gebruiken”�

OPMERKING: Probeer niet meer dan één accessoire tegelijk te installeren� De hakmolen 
werkt met ofwel het mes of het klopaccessoire gemonteerd, niet met beide�

4  
Doe de ingrediënten die u wilt verwerken in de 
bereidingskom� Voor een gelijkmatige consistentie 
van de verwerkte voedingsmiddelen dient u fruit, 
groenten en vlees in stukken van 2,5 cm te snijden�

BELANGRIJK: Hak geen koffiebonen of harde specerijen zoals nootmuskaat; deze 
kunnen de hakmolen beschadigen�

5  

Plaats het deksel op de bereidingskom met de 
handgreep naar voren gericht� Draai de handgreep 
van het deksel naar rechts tot het op zijn plaats 
vergrendeld is� Het deksel klikt als het goed op 
zijn plaats vergrendeld is�

OPMERKING: De bereidingskom en het deksel moeten op hun plaats vergrendeld zijn 
om de hakmolen te kunnen gebruiken�
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GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN 

HET KLOPACCESSOIRE GEBRUIKEN

1  
Plaats het klopaccessoire op de aandrijfadapter, en 
draai en druk het vervolgens omlaag tot het op de 
bodem van de bereidingskom rust�

2  Doe de ingrediënten die u wilt verwerken in de 
bereidingskom�

3  

Plaats het deksel op de bereidingskom met de 
handgreep naar voren gericht� Draai de handgreep 
van het deksel naar rechts tot het op zijn plaats 
vergrendeld is� Het deksel klikt als het goed op 
zijn plaats vergrendeld is�

4  
Schuif de hendel voor hakken/pureren op de gewenste 
instelling� Houd de PULSE/AAN-knop ingedrukt om de 
hakmolen te starten�

6  
Schuif de hendel voor hakken/pureren op de 
gewenste instelling� Druk de PULSE/AAN-knop 
in om de hakmolen te starten�

7  
Voor grof gehakte ingrediënten gebruikt u een 
pulserende beweging om de PULSE/AAN-knop 
snel in te drukken en weer los te laten, tot de door 
u gewenste resultaten bereikt zijn�
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GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN 
DE OPENING IN HET DEKSEL EN DE SCHENKTUIT GEBRUIKEN 

Gebruik de opening in het deksel om makkelijk vloeibare ingrediënten toe te voegen 
tijdens het bereiden van dressings, mayonaise, emulsies, sauzen en dergelijke� 
Gebruik de schenktuit voor makkelijker serveren�

1  Doe de ingrediënten die u wilt verwerken in de 
bereidingskom� 

2  

Plaats het deksel op de bereidingskom met de 
handgreep naar voren gericht� Draai de handgreep 
van het deksel naar rechts tot het op zijn plaats 
vergrendeld is� Het deksel klikt als het goed op 
zijn plaats vergrendeld is�

3  
Druk snel op de PULSE/AAN-knop en laat hem weer 
los om uw ingrediënten in beweging te krijgen in de 
bereidingskom�

4  
Giet langzaam vloeistoffen zoals olie door de opening 
in het deksel� De vloeistof wordt efficiënt en grondig 
door de ingrediënten gemengd terwijl deze draaien 
in de bereidingskom�

5  Als de bereiding klaar is, verwijdert u het deksel en het 
mes om de schenktuit te kunnen gebruiken�
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ONDERHOUD EN REINIGING

PROBLEMEN OPLOSSEN
Als de hakmolen een storing heeft of niet werkt, controleer dan het volgende:
1. Zit de stekker van de hakmolen in het 

stopcontact?
2. Zorg dat de kom en het deksel 

goed uitgelijnd zijn en op hun 
plaats vergrendeld zijn�

3. Druk op de PULSE/AAN-knop met een 
snelle op-en-neergaande beweging� 
Houd de knop niet continu ingedrukt� 

4. Haal de stekker van de hakmolen uit het 
stopcontact en steek hem weer in het 
stopcontact�

5. Werkt de zekering in het circuit 
naar de hakmolen goed? Als u een 
stroomonderbrekingsdoos heeft, 
zorg dan dat het circuit gesloten is�

Als het probleem niet komt door een van 
de bovengenoemde situaties, zie dan de 
paragraaf “Garantie en service”�
Breng de hakmolen niet terug naar de 
winkel� Winkeliers bieden geen service�

1  Verwijder de bereidingskom, het deksel en de 
accessoires� 

2  

De bereidingskom, het deksel, het klopaccessoire 
en het mes kunnen worden afgewassen in het 
bovenste rek van de vaatwasser; of was alle 
onderdelen in een warm sopje� Spoel ze na 
en droog ze af�

3  
Veeg het voetstuk schoon met een vochtige doek� 
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen� 
Dompel het voetstuk niet onder in water�

4  Wikkel het snoer tegen de wijzers van de klok in 
rond het voetstuk voor makkelijke opslag�

OPMERKING: Zet de hakmolen altijd weer in elkaar na het schoonmaken om hem 
makkelijk te kunnen opbergen�

BELANGRIJK: Zorg dat de stekker van de hakmolen uit het stopcontact is gehaald 
voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt�
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GARANTIE EN SERVICE
GARANTIE OP DE KITCHENAID HAKMOLEN

©2019 Alle rechten voorbehouden�
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd�

Duur van de 
garantie:

KitchenAid betaalt: KitchenAid betaalt niet:

Europa, Midden-
Oosten en Afrika:

Voor model 
5KFC0516:  
twee jaar 
volledige 
garantie vanaf de 
aankoopdatum.

De vervangingsonderdelen 
en reparatiekosten voor 
het verhelpen van defecten 
in materiaal of afwerking. 
Service moet geleverd 
worden door een erkend 
KitchenAid Servicecentrum.

A.  Reparaties als de hakmolen 
gebruikt is voor andere 
handelingen dan normale 
huishoudelijke bereiding 
van voedsel.

B.  Schade die het gevolg is van 
ongelukken, wijzigingen, 
verkeerd gebruik, misbruik 
of installatie/bediening die 
niet in overeenstemming 
is met de plaatselijke 
elektrische voorschriften.

KITCHENAID KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR 
INDIRECTE SCHADE.

KLANTENSERVICE

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

Algemeen gratis oproepnummer: 

In andere landen: 
Neem voor alle productgerelateerde vragen en after-saleskwesties contact op met uw 
dealer om de naam van het dichtstbijzijnde erkende KitchenAid Service-/Klantcentrum te 
verkrijgen�

W11250099B_05_NL.indd   73 6/6/2019   11:43:38 AM



W11250099B_05_NL.indd   74 6/6/2019   11:43:38 AM


