BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
1. Deze handleiding kan ook worden
gedownload van onze website
www.kelec.fr
2. Lees deze instructies en illustraties
aandachtig door voordat u het toestel
gebruikt.
3. Bewaar deze instructies voor toekomstig
gebruik.
4. Controleer of het voltage aangegeven op het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
5. Gebruik nooit accessoires of onderdelen
van andere fabrikanten. Uw garantie vervalt
als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt.
6. Gebruik het toestel niet als het netsnoer, de
stekker of een andere onderdeel beschadigd
is.
7. Reinig zorgvuldig de onderdelen die in
contact komen met voedsel voordat u het
toestel voor het eerst gebruikt.
8. Plaats het toestel altijd op een vlak, droog
en schoon oppervlak.
9. Raak de messen niet aan, vooral niet als ze
draaien. Ze zijn erg scherp. Houd alleen de
bovenkant van het mes vast wanneer u het
verwijdert of terugplaatst.
10. Gebruik het accessoire en/of toestel niet
als het beschadigd is. U moet contact
opnemen met een erkend servicecentrum.
11. Dit toestel mag niet door kinderen worden
gebruikt. Houdt het apparaat en het snoer
buiten het bereik van kinderen.
12. Laat het toestel nooit draaien zonder

toezicht.
13. Schakel het toestel uit voordat u een
accessoire verwijdert of installeert.
14. Wacht tot de bewegende delen stilstaan
voordat u de onderdelen uit het toestel
verwijdert.
15. Dompel het toestel nooit onder in water of in
een andere vloeistof en spoel het niet af
onder de kraan. Gebruik alleen een
vochtige doek om het apparaat te reinigen.
16. Trek de stekker van het toestel onmiddellijk
na gebruik uit het stopcontact.
17. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires vervangt of delen aanraakt
die tijdens gebruik bewegen.
18. De toestellen kunnen gebruikt worden door
personen met fysieke, zintuigelijke of
mentale beperkingen of met gebrek aan
ervaring en kennis op voorwaarde dat ze het
toestel onder toezicht gebruiken of
instructies ontvangen hebben over het veilig
gebruik van het toestel en de eventuele
gevaren begrijpen.
19. Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijke gebruik en soortgelijke
toepassingen.
20. Kinderen mogen niet spelen met

dit toestel.
21. Verhoog de snelheid nooit abrupt wanneer
de temperatuur of de
verwarmingstemperatuur hoger is dan 60 °C.
22. Raak de maatbeker of de pulsknop niet aan
wanneer u warm voedsel voorbereidt (aan
een temperatuur hoger dan 60° C) .
23. Plaats het toestel op een schoon,
stevig, vlak
oppervlak dat niet kan opwarmen, vooral
wanneer u
de stoomfunctie gebruikt.
24. Bescherming tegen koken zonder water.
25. Een beschadigd netsnoer moet worden
vervangen door de fabrikant, diens
vertegenwoordiger of door gekwalificeerde
personen om gevaren te voorkomen.
26. Houd er rekening mee dat de gebruiker
mogelijk letsel kan oplopen bij
oneigenlijk gebruik van dit toestel.
27. Houd er rekening mee dat het oppervlak
van het verwarmingselement na gebruik
nog onderhevig is aan restwarmte.
28. Het is verboden om het toestel te gebruiken
zonder vulling zoals water,
ijs of fruit omdat hierdoor de mesbladen
kunnen breken en de levensduur van het
toestel kan worden verkort.
29. Gebruik dit toestel niet met een timer, meter,
afstandsbediening of een ander apparaat dat
het toestel automatisch inschakelt. Als het
toestel afgedekt of niet goed geplaatst is,
bestaat er risico op brand of ernstig letsel.
30. Verplaatst het toestel nooit door

aan het netsnoer te trekken.
31. Dit product behoort tot Klasse 1, dus gebruik
een goed geaarde stekker en stopcontact
tijdens gebruik.
32. Zorg ervoor dat het toestel in de status
"UIT" staat voordat u de beker op het
lichaam van het toestel plaatst. Wacht tot de
motor volledig stilstaat voordat u de beker
verwijdert.
33. Wees voorzichtig met hete vloeistof in de
keukenrobot of de blender, want deze kan uit
de machine worden geslingerd als gevolg van
plotselinge stoom.
34. Wees voorzichtig bij het hanteren van
scherpe messen, het legen van de kom en
tijdens het reinigen.
35. Dit toestel is bedoeld voor huishoudelijke
gebruik en soortgelijke toepassingen.
36. Trek altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer u het voor montage, demontage of
reiniging onbeheerd achterlaat.

Wanneer dit symbool op het product wordt
gebruikt, betekent dit PAS OP: HEET
OPPERVLAK! Dit betekent dat men extra
moet opletten om dergelijke verhitte
onderdelen niet aan te raken.
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NAAM VAN DE ONDERDELEN:
Maatbeker
Deksel van de kom
Afdichtring
Handvat van de kom
Kom SS
Hoofdeenheid
Controlepaneel
Deksel van het kooktoestel
Stoom
Blad
Vlinder
Spatel
Deegmes

CONTROLEPANEEL
Temperatuurbereik met controlelampje voor verwarming

Knop voor
dessert

Knop voor soep

Knop voor verhogen

Knop voor verlagen

Knop voor temperatuur

Knop voor koken

Knop aan /
uit

Knop voor deeg

Knop voor snelheid (pulsfunctie)

Knop voor temperatuur
Temperatuurbereik: 37º C, 80º C, 90º C, 100º C, 120º C.
Druk eerst op de knop 'Verwarming' om de temperatuur '37° C, 80° C, 90° C, 100° C, 120° C te kiezen'.
Druk zes keer en de temperatuur keert terug naar 'nul'
Knop voor timer
Voor de timer: (timerbereik: 30 seconden tot 99 minuten)
Druk op de knop van de timer. De rotatie in wijzerzin betekent '+', in tegenwijzerzin '-'.
0-99 minuten: de tijd neemt toe of af. Het interval duurt 30 seconden.
Als u de tijd instelt, telt de timer op het toestel af (... 5 4 3 2 1) totdat deze de ingestelde tijd bereikt. Het
toestel stopt automatisch.
Als u de tijd niet instelt, telt de timer op het toestel (1 2 3 4 5 ...) tot het toestel
automatisch stopt.

Wanneer u alleen de snelheid instelt, is de tijd beperkt tot 5 minuten.
Knop voor snelheid
Het draaien van de knop voor snelheid in wijzerzin betekent '+', het draaien van de controle is '-'.
Snelheidsbereik: 1,2,3,4,5,6, P ('P' is de pulsfunctie) De
pulsfunctie maakt deel uit van de handmatige modus.
Snelheid
sbereik

1

2

3

4

5

P

RPM (r/min)

66

500

1000

1500

2500

3300

Wanneer de binnentemperatuur van de kom 60°C bereikt, werkt de pulsfunctie niet.
Wanneer de werkelijke temperatuur => 60°C is en u snelheid op niveau 3 instelt, bereikt het toestel
langzaam de doelsnelheid en stopt het met verwarmen.
Werkwijze Snelheid 1: mengt 10 seconden en stopt 3 seconden, houd cyclus aan
Aan/uit-knop
Wanneer u het DIY- of Auto-programma configureert, moet u op de AAN/UIT-knop drukken om het toestel te
starten of te stoppen (behalve de snelheidsknop);
Houd de AAN/UIT-knop 2 seconden ingedrukt om te resetten;
Wanneer de machine draait, blijft het controlelampje AAN/UIT branden.
Wanneer de machine stopt met werken, knippert het controlelampje
AAN/UIT.
Knop voor soep (knop van automatisch programma)
Druk in de standby-modus op de knop 'Soep', wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan
op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in een andere modus is het indrukken van de
knop ongeldig).
In totaal beschikt het toestel over drie automatische programma's (zie programmadetails)
Knop voor dessert (knop van automatisch programma)
Druk in de standby-modus op de knop "Dessert", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk
dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is is het indrukken van
de knop ongeldig).
Er zijn in totaal vier automatische programma's (zie programmadetails)
Knop voor deeg (knop van automatisch programma)
Druk in de standby-modus op de knop "Dessert", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk
dan op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is is het indrukken van de
knop
ongeldig).
Er is slechts één automatisch programma (zie programmadetails)
Knop voor traag koken (knop van automatisch programma)
Druk in de standby-modus op de knop "Deeg", wacht tot het controlelampje gaat branden en druk dan
op de AAN/UIT-knop om het toestel in te schakelen (in andere werkmodi is het indrukken van de knop
ongeldig).
LED-DISPLAY
Tijdweergave:
Als de tijd is ingesteld, telt het LED-DISPLAY voor de tijdsweergave af (... 5 4
3 2 1); Als de tijd niet is ingesteld, wordt het LED-DISPLAY voor de
tijdsweergave (1 2 3 4 5 ...) weergegeven.
Automatische weergave van het programma:
Wanneer u het automatische programma kiest, toont de het LED-DISPLAY 'P1... P4', en daarna wordt
de totale werktijd van het automatische programma weergegeven
Wanneer het langer dan 5 minuten niet werkt, wordt het LED-display automatisch uitgeschakeld,
maar het wordt weer ingeschakeld wanneer u op een knop drukt.

HET BLAD MONTEREN
1. Plaats de mesvergrendeling op de
bodem van de kom en draai deze
in wijzerzin om het mes vast te
zetten aan de binnenkant van de
kom. (Zie afbeelding hierboven)
Waarschuwing:
1. Het mes is erg scherp. Ga er
voorzichtig mee om. Houd alleen
het bovenste deel van het mes
vast! Voedingswaren die gehakt
of gekookt moeten worden,
kunnen lekken en het
apparaat beschadigen.
Houd het mes aan de bovenkant
vast wanneer u het uit de kom
verwijdert en draai het in
tegenwijzerzin.
KOM

Let op:
het logo 'heet oppervlak' is aangebracht op de kom
om aan te geven dat het gemarkeerde artikel heet kan zijn en niet
mag worden aangeraakt zonder voorzorgsmaatregelen!
Totale inhoud: 2,5 liter
Maximale werkcapaciteit: 1,75 liter.
Let op: Overschrijd nooit de maximale werkcapaciteit van de
beker (1,75 L) voor veilig gebruik.

DE KOM MONTEREN / VERWIJDEREN

Plaats de kom
1. Plaats de kom op de houder. Zorg ervoor dat de schenktuit van de kom zich aan de achterkant van de
machine bevindt.
2. Draai het deksel van de kom in wijzerzin om de kom te vergrendelen. Zorg ervoor dat het
deksel goed vergrendeld is en de schakelaar van de kom aanraakt.
3. Zet de maatbeker in elkaar.
OPGELET!
Het toestel is uitgerust met een veiligheidsvergrendeling tussen de kom en de hoofdeenheid. Het toestel
werkt niet als het deksel niet goed gesloten is.
Weggeslingerd voedsel kan brandwonden veroorzaken. Probeer het deksel van de kom
nooit met kracht te openen. Open het deksel van de kom alleen als het toestel klaar is met
mengen.
Volg de onderstaande stappen om de kom uit de hoofdeenheid te verwijderen:
1. Zet het toestel stop
2. Draai het deksel van de kom in tegenwijzerzin om de kom te verwijderen.
3. Neem de kom uit de hoofdeenheid.
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WERKMODUS
MODE 1: ONLY MIX FOOD (ALLEEN MENGEN)
(Wanneer alleen de Mix-modus ingeschakeld is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 5
minuten!)
Het mes is perfect voor het snijden van voedsel en mengen van voedsel, enz. Volg deze
stappen:
Monteer het mes in de kom
Monteer de kom op de hoofdeenheid.
Zet vervolgens het deksel op de kom. Aanzetten.
Stel de gewenste tijd in (de maximale tijdsduur van de timer is 5 minuten),
selecteer de snelheid. Druk op de AAN/UIT-knop en het toestel begint te werken.
Het "piept" 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
Verwijder de kom uit het apparaat na gebruik.
Neem het bewerkte voedsel uit de kom.
Waarschuwing:
1. Het mes is erg scherp. Ga er voorzichtig mee om!
Houd alleen het bovenste deel van het mes vast!
Snijd harde voedingswaren zoals koffiebonen en amandelen niet langer dan 40 seconden.
En laat het apparaat minstens 10 minuten rusten vóór de volgende bewerking!
De maximale gesuggereerde hoeveelheid voor kneden is 250 gram. Maak niet meer dan
250 g deeg in minder dan 2 minuten!
Wanneer alleen de mengmodus geselecteerd is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 5
minuten.
MODE 2: ALLEEN VERWARMEN
(Wanneer alleen de verwarmingsmodus ingeschakeld is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer
60 minuten!)
Het apparaat is perfect geschikt voor het bereiden van bepaalde voedingsmiddelen, zoals
het koken van babyvoeding, risotto, konfituur, groentesoep, enz.
Volg de onderstaande stappen:
Monteer het mes in de kom
Monteer de kom op de hoofdeenheid.
Zet vervolgens het deksel op de kom en zet het aan.
Stel de gewenste tijd in. Stel de temperatuur in. Druk op de AAN/UIT-knop en de machine
begint op te warmen; de controlelampje van verwarming brandt.
Het toestel "biept" 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
Verwijder de kom uit het apparaat na gebruik.
Neem het bewerkte voedsel uit de
kom. Waarschuwing:
Raak het metalen deel van de kom of het mes niet aan als het heet is!
Houd gewoon het handvat van de kom vast om de kom te verplaatsen!
Verwarm de kom nooit als deze leeg is!
Verwarm niet meer dan 500 ml melk!
Wanneer alleen de verwarmingsmodus geactiveerd is, bedraagt de maximale tijdsduur van de timer 60
minuten!

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
6.
7.
8.

MODE 3: VERWARMEN + MENGEN
Het toestel is perfect geschikt voor het bereiden van bepaalde voedingswaren, zoals het
koken van babyvoeding, risotto, konfituur, groentesoep en vleessoep, enz. Volg deze
stappen:
Monteer de kom op de hoofdeenheid.
Zet vervolgens het deksel op de kom. Zet aan
Stel de gewenste tijd in. Stel de temperatuur in. Selecteer de snelheid. Druk op de AAN/UITknop en het toestel begint te werken. Het controlelampje van verwarming gaat branden en
het toestel houdt warm op de ingestelde temperatuur (als u eerst
het snelheidsniveau op => 3 en de temperatuur op => 60 ° C instelt, stopt het verwarmen
en blijft het mengen wanneer de kom binnenin de temperatuur van 60 °C bereikt)
Het toestel 'biept' 10 keer wanneer het programma automatisch stopt.
Zet het hoofdapparaat uit. Verwijder het deksel van de kom.
Neem het bewerkte voedsel uit de kom.
Waarschuwing:
Raak het metalen gedeelte van de kom of het mes niet aan als deze heet is!
Houd alleen het handvat van de kom vast om de kom te verplaatsen!
Verwarm de kom nooit wanneer deze leeg is!
Verwarm niet meer dan 500 ml melk!
Veiligheidsbescherming bij hoge temperatuur: als de werkelijke temperatuur op => 60º C
en de snelheid op niveau => 3 ingesteld is, zal het toestel de doelsnelheid langzaam
bereiken en het verwarmen stopt. Stel de snelheid in op niveau => 2 indien u moet
mengen op een temperatuur van => 60° C.

MODUS 4: STOOM

De stomer is perfect geschikt voor het
bereiden van bepaalde voedingswaren, zoals
groenten met vlees, worstjes, gestoomd
brood, gestoomde vis, enz.
Volg de onderstaande stappen:
1. Monteer de kom op de hoofdeenheid.
2. Doe het water 0,5 l ≤ water ≤ 1,75 l) in
de kom. (Let op: de kom moet meer dan
0,5 l water bevatten. Je kunt 0,5 liter
water gebruiken om voedsel gedurende
30 minuten te stomen.)
3. Zet het deksel op de kom zonder de
maatbeker.
4. Monteer de externe stomer.
5. Zet aan.
6. Kies de bedrijfsmodus (alleen
verwarmingsmodus of
verwarmingsmodus + eventueel
mengen) met stoom.
Tips: Zorg ervoor dat de afdichtring
(C) op het deksel van de kom
geïnstalleerd is en dek vervolgens het
deksel af.

FOUTCODE:
CODE

UITLEG

OPLOSSING

E01

De kom is niet geïnstalleerd.

Installeer de kom op de hoofdeenheid op de
correcte wijze (als het daarna nog steeds niet
werkt, laat hem dan herstellen door de
onderhoudsdienst).

E02

De machine valt uit

Ga terug naar de verkoper en naar de
hersteldienst

E03

E04

E05

1. Het deksel kan niet op

Schakel het toestel uit, installeer de kom of
bedek het deksel, of verwijder het deksel van
de kom en installeer het opnieuw volgens de
instructies
in de handleiding en reset het toestel.
Stop de machine en laat de motor 10-30
minuten afkoelen. Zet de machine vervolgens
opnieuw aan. (Als het daarna nog steeds niet
werkt, stuur het toestel dan naar de
onderhoudsdienst voor herstel)

Bescherming tegen droge
verbranding (wanneer de
temperatuur in de kom tot 140
°C stijgt, wordt de verwarming
onderbroken en verschijnt de
code E05)

Schakel het toestel uit en laat het afkoelen.
Start het daarna opnieuw.

de kom
worden geplaatst
2. of het deksel van de kom is
niet correct geïnstalleerd
De motor is beschermd tegen
oververhitting na langdurige
belasting

Opmerking: als het toestel na al deze oplossingen nog steeds niet werkt, stuur het dan terug
naar de verkoper en laat het herstellen door de onderhoudsdienst.
REINIGEN
1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Dompel de kom tijdens het schoonmaken niet onder in water.
3. Zodra de kom is afgekoeld, verwijdert u het mes uit de kom. Reinig de binnen- en buitenkant
van de kom. Houd de contactpennen aan de onderkant van de kom altijd schoon en droog.
Veeg de contactpennen alleen met een vochtige doek af!
4. Schroef de schroefring los en verwijder alle onderdelen van het accessoire. Reinig de
metalen kom niet in de vaatwasser!
5. Gebruik nooit scherpe of snijdende voorwerpen bij het reinigen, omdat dit
functionele onderdelen kan beschadigen of afbreuk kan doen aan de veiligheid
van het apparaat.
6. Het mes is erg scherp! Ga er voorzichtig mee om!
7. Was alle onderdelen in een warm sopje. Reinig ze onmiddellijk na gebruik. Spoel met
warm, helder water en droog ze onmiddellijk af.
8. Wij raden u aan om het mes in te smeren met plantaardige olie.
9. Veeg het apparaat alleen schoon met een zachte, vochtige doek!
10. Wanneer de kom en het mes moeilijk te reinigen zijn, kunt u heet zeepwater toevoegen
in de kom en het apparaat enkele seconden op snelheid 1 laten draaien.

DE AFDICHTRING INSTALLEREN

Installeer de 'afdichtring' volgens de bovenstaande
afbeelding.

RECEPTEN:
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S EN DETAILS:

Soep
P1

Snelheid
(niet instelbaar)

Tijd
(instelba
ar)

Temperatuur
(niet
instelbaar)

Warm
houden

Voorbeeld
en van
recepten

Niets

30 min (15
min tot 1
uur)

120º C

45 min.

Gestoomd
e broccoli

Geen snelheid
tijdens het koken
bij 80° C, verwarm
daarna
gedurende 4 seconden
en stop gedurende
20 seconden. Blijf
daarna verwarmen
op 100° C, gevolgd
door snelheid 6
gedurende 2
minuten na het
koken.
Geen snelheid
tijdens het koken
bij 80° C, daarna
werksnelheid 4
gedurende 20
seconden. Na het
koken snelheid 4
gedurende 15
seconden.
Snel en
intermitterend
en vervolgens
ononderbroken
langzaam en
intermitterend
Langzaam en
intermitterend

35 min
(15 min tot 1
uur)

100º C

45 min.

Crèmesoep
van courgettes

40 min.
(15 min tot 1
uur)

100º C

45 min.

Aardapp
elen
wortelpur
ee

30 sec.
(10s tot 1 min)

Niets

NEE

Biscuit

10 min (1 min
tot 30 min)

55º C

NEE

Chocolade
fondue

Langzaam,
intermitterend en
vervolgens
ononderbroken
Geen, dan langzaam
en intermitterend
tijdens het koken

20 min (10
min tot 1
uur)

90º C

NEE

Rijstpap

15 min (5 min
tot 1 uur)

100º C

NEE

Appelmoes

Langzaa
m koken
P1

Langzaam

20 min (5 min
tot 30 min)

120º C

NEE

Uienringe
n

Langzaa
m koken
P2

Langzaam,
intermitterend en
vervolgens
ononderbroken
Langzaam en
intermitterend

20 min.
(20 min tot
99 min)

80º C

45 min.

Tomatensaus

30 min (20
min tot 99
min)
45 min.

100º C

45 min.

Risotto

100º C

45 min.

Gestoomde
vis met
saffraan

NEE

Deeg

Soep
P2

Soep
P3

Dessert
P1

Dessert
P2

Dessert
P3
Dessert
P4

Langzaa
m koken
P3
Langzaa
m koken
P4
Deeg P1

Niets

Snelheid 1
gedurende 30
seconden,
vervolgens
snelheid 2.

3 min (1 min tot Niets
3 min.)

EIGEN RECEPTEN:
VOOR HET DEEG
1) Deeg maken (installeer het deegmes)
Ingrediënten:
200 g
bloem 100
g wit
Bereidingswijze:
1. Plaats het deegmes.
Doe het wit en de
bloem in de kom om te
mengen.

Bekertje

Snelheid

Temp (° C)

Tijd

installeren

2

0

2min

Temp (° C)

Tijd

VOOR MENGHAAK (VLINDER)
1) Crème maken (een vlinder installeren)
Ingrediënten:
Max: 150 g slagroom Min:
100 g slagroom
Bereidingswijze:

Bekertje

Snelheid

1. Plaats de vlinder.
Giet de slagroom in
de kom en klop in
stevige pieken.

installeren

2

0

4 min

Tip: de kom moet schoon en droog zijn.
2) Klop de eiwitten (installeer de vlinder)
Ingrediënten:
Max: 150 g eiwitten Min:
60 g eiwitten
Bereidingswijze:

Bekertje

Snelheid

Een vlinder
installeren. Doe het
eiwit in de kom en
klop in stevige pieken.

installeren

2

Temp (° C)
0

Tip: de kom moet schoon en droog zijn.
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Model: SS-14545
Spanning/frequentie: 220 - 240V ~ 50-60Hz
Vermogen: 800 W/verwarming - 400 W/motorvermogen

Tijd
4 min

