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ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

1.  Verwijderbaar bakje*
2.  Huis*
3.  Maalspiraal*
4.  Worstvulschijf

5.  Ring/moer*
6.  Kleine worstvulkoker
7.  Grote worstvulkoker
8.  Stamper*

* Deze onderdelen worden afzonderlijk verkocht als voedselmolen referentie 
5KSMFGA. 

Zie pagina 2.

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

VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT

BELANGRIJKE VOORZORGEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen 
worden getroffen, waaronder:

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

2. Alleen voor de Europese: Unie 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.

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

4. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en haal het 
accessoire/toebehoren van de mixer/keukenrobot vóór het reinigen en wanneer 
het niet in gebruik is. Schakel het apparaat uit en controleer of de motor wel 
volledig gestopt is alvorens onderdelen te monteren of te verwijderen.
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VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT
5. 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.

6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen.

7. Gebruik het apparaat niet buiten.
8. Controleer vóór het gebruik of er geen vreemde voorwerpen zitten in het huis van 

het accessoire/toebehoren.
9. Raak geen bewegende onderdelen aan. Steek geen vingers in de 

aansluitopening.
10. Laat de mixer/keukenrobot nooit onbeheerd achter terwijl hij in werking is.
11. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid worden 

aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen 
veroorzaken.

12. Doe nooit voedsel met de hand in het apparaat. Gebruik altijd de stamper.
13. Raadpleeg het onderdeel “Onderhoud en reiniging” voor instructies over het 

reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel.
14. Zie ook de “Belangrijke voorzorgen” in de handleiding van de mixer/keukenrobot.
15. 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.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

W11481413A_05_NL.indd   38W11481413A_05_NL.indd   38 8/18/2020   5:24:35 PM8/18/2020   5:24:35 PM



39

N
E

D
E

R
LA

N
D

S

GIDS OM TE MALEN

OPMERKING: Geen enkele van de onderdelen van dit worstvulapparaat van 
KitchenAid (model 5KSMSSA) zijn compatibel met de onderdelen van de metalen 
voedselmolen van KitchenAid (model 5KSMMGA) noch met de vorige KitchenAid 
voedselmolen (model 5FGA) en vice versa.

GEBRUIK DEZE 
ONDERDELEN

MET DEZE 
ONDERDELEN

AANBEVOLEN GEBRUIK SNELHEID

Kleine worstvulkoker 
(9,5 mm)

Worstvulschijf 
en mes

Ontbijtworstjes, kleinere 
worstjes 4

Grote worstvulkoker 
(19 mm)

Worstvulschijf 
en mes

Duitse braadworsten, grote 
worsten 4

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

HET ACCESSOIRE/TOEBEHOREN MONTEREN

Plaats de maalspiraal in het huis van de 
voedselmolen.

Plaats de worstvulschijf op de maalspiraal. 
Let erop dat de uitsparing van deze 
worstvulschijf in het lipje (tab) onderaan 
van het huis past.

2

Was alle onderdelen en accessoires/toebehoren vóór het eerste gebruik (zie sectie over 
‘Onderhoud en reiniging’).

Steek de gewenste worstvulkoker 
(grote of kleine) door de ring/moer.  
Plaats de ring/moer met de worstvulkoker 
op het huis, en draai de ring/moer naar 
rechts tot deze veilig vastzit.

3

Lipje
Uitsparing

1
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HET ACCESSOIRE/TOEBEHOREN AAN DE MIXER/KEUKENROBOT 
BEVESTIGEN

Schakel de mixer/keukenrobot uit en trek 
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het deksel van de accessoirenaaf.

2

Plaats de as van het huis van het 
accessoire/toebehoren in de accessoirenaaf 
van de mixer/keukenrobot.

3

Draai de accessoireknop vervolgens naar 
rechts tot het accessoire/toebehoren 
volledig vastzit aan de mixer/keukenrobot.

4

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Doe vlees in de voedselmolen vooraleer 
het worstvel/darm op de worstvulkoker 
te schuiven. Dit zal het ontstaan van 
luchtzakjes verhinderen.

Smeer de worstvulkoker in met wat olie of 
vet en schuif een worstvel/darm over de 
koker. Laat daarbij ongeveer 10 cm over 
om het einde af te binden.

2

Vulopening

HET WORSTVULAPPARAAT GEBRUIKEN

1

1
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Zet de mixer/keukenrobot aan op snelheid 
4 en duw het rauwe vlees langzaam door 
de molen. Houd het worstvel stevig vast 
tijdens het vullen. Mochten er luchtzakjes 
ontstaan tijdens het vullen, doorprik deze 
dan met een vleespen, tandenstoker of 
een naald.

3

Draai er vlees door, maar laat ongeveer 
10 tot 15 cm van het worstvel/de darm 
ongevuld. Schakel de mixer/keukenrobot 
uit en bind het overblijvende eind van 
het worstvel/de darm af, of gebruik een 
dichtingsdraad.

Voor gesegmenteerde-type worsten 
(bijv. braadworst), draai de worstvel-/
darmeinden in verschillende richtingen 
(met en tegen de klok mee) tot de 
gewenste lengte van de afzonderlijke 
worsten bereikt is.

4

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

OPMERKING: Bij het gebruik van natuurlijke worstvellen/darmen, is het aanbevolen 
om deze eerst gedurende 30 minuten in koud water te laten weken om het overmatige 
zout te verwijderen. Laat vervolgens verschillende keren koud water stromen door 
de hele lengte van het worstvel/de darm om deze goed te spoelen. Raadpleeg de 
instructies die met de worstvellen/darmen worden meegeleverd.

ONDERHOUD EN REINIGING

Vaatwasbestendige onderdelen, alleen in 
de bovenste lade: Grote worstvulkoker, 
kleine worstvulkoker en worstvulschijf.

1
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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:

5KSMSSA Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.

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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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

©2020 Alle rechten voorbehouden. KITCHENAID en het ontwerp van 
de mixer/keukenrobot zijn een handelsmerk in de VS en elders.
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