
GEBRUIKSAANWIJZING  BLENDER (artikelnummer 76119) 
Let op de (speciale) veiligheidsinstructies. 

 
Veiligheidsinstructies en aansluiting: 
- Onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik van het apparaat kunnen het apparaat ernstige schade 
toebrengen en gebruikers verwonden. 
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is. Dit apparaat is 
uitsluitend geschikt en ontworpen voor het verwerken van voedsel. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van onjuiste bediening of oneigenlijk gebruik. 
- Houd het apparaat en diens stekker uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Raak de stekker niet 
aan met natte of vochtige handen. 
- Haal altijd de stekker uit de contactdoos wanneer het apparaat niet in gebruik is, en ook tijdens 
reiniging. 
- Aansluiting 230 volt, vermogen 1500 watt uitsluitend te gebruiken op een RANDAARDE stopcontact 
welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: * Het verbruik is 
maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze 
groep dit vermogen kan leveren. 
- Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker 
ten allen tijde bereikbaar is. 
- De messen in de kan kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Reik niet in de kan! 
- Bewegende delen kunnen bij gebruik heet worden. Raak de bewegende delen niet aan. Risico op 
brandwonden! 
- Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen. Doe dit alleen met de laagste snelheid en 
met het deksel stevig op zijn plaats. Risico op brandwonden door ontsnappende stoom en spetters! 
- Controleer dat de motor uitgeschakeld is alvorens de kan op de basis te plaatsen. 
 
Gebruik: 
• Controleer dat de motor uitgeschakeld is. > Zorg dat de rubber 
  voet voor onder de kan goed geplaatst is (zie foto) !! 
> Plaats de ingrediënten in de kan. > Sluit het deksel stevig. > 
Plaats de kan op de basis. > Schakel de motor in.   
> De “power” knop (linker knop) op de basis stelt de motor 
permanent in bedrijf, met de variabele snelheid die ingesteld wordt 
door de vermogensknop (centrale draaiknop). 
> Draai de vermogensknop met de klok mee om de snelheid te 
verhogen, draai tegen de klok in om de 
snelheid te verlagen. > De “pulse” knop (rechter knop) op de basis 
stelt de motor op volle snelheid in bedrijf, zolang deze knop indrukt 
blijft. 
• Schakel de motor uit en laat deze volledig tot stilstand komen 
alvorens de kan te verwijderen. 
• De motor zal automatisch uitschakelen indien de kan tijdens bedrijf verwijderd wordt. 
• Schakel na gebruik het apparaat uit, en verwijder de stekker uit de contactdoos. 
Let op: De motor zal automatisch weer in bedrijf treden indien de kan op de basis wordt geplaatst terwijl 
de motor ingeschakeld is. Dit zal de koppeling tussen de basis en de kan beschadigen. Plaats de kan 
alleen op de basis wanneer de motor uitgeschakeld is. 
 
Na gebruik: 
• Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Verwijder de stekker uit de contactdoos. Gebruik hierbij 
geen agressieve of schurende middelen. Spoel altijd grondig na met water. Let er ook op dat het 
apparaat niet wordt ondergedompeld in water. 
• De kan is NIET geschikt voor vaatwasmachines. 
• Het apparaat dient schoon en droog in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer 
dit niet gebeurd zal na retourgave van het apparaat de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN 
komen dan volledig voor rekening van de HUURDER. 
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