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NL Elektrische spiraalsnijder
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
■ Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of 

door onervaren personen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en zijn 
geïnformeerd over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren 
hiervan begrijpen. 

■ Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Houd het apparaat 
en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. 

■ Dit apparaat wordt gebruikt voor het verwerken van fruit en groenten en is alleen 
ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik op 
plaatsen zoals:
– personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
– boerderijen;
– hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
– ed & breakfast.

■ Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden, in een industriële 
omgeving of buiten.

■ Plaats het apparaat niet op vensterbanken of op een onstabiele ondergrond. Plaats 
het niet op een elektrisch fornuis of gasfornuis of in de buurt van een open vlam of 
bij andere warmtebronnen.

■ Gebruik nooit accessoires, die niet met dit apparaat zijn meegeleverd of die niet 
uitdrukkelijk zijn aanbevolen door de fabrikant van dit apparaat. 

■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van 
het stopcontact. 

■ Voor het verwijderen van accessoires die tijdens gebruik draaien, moet 
u controleren of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is 
gehaald en dat de draaiende onderdelen zijn gestopt.

■ Wees zeer voorzichtig bij de omgang met de mesbladen, vooral bij monteren 
en demonteren van het apparaat, zodat letsel door de scherpe randen wordt 
voorkomen.

■ Zorg dat het apparaat correct is gemonteerd, voor het in gebruik nemen. 
■ Zorg dat vreemde voorwerpen, zoals kleding, haar, keukengerei, etc. niet in de 

toevoerbuis komen tijdens gebruik. Anders kan letsel ontstaan of kan het apparaat 
worden beschadigd.

■ Gebruik de correct gemonteerde aandrijving om het fruit en de groenten door de 
toevoerbuis te duwen. 
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Waarschuwing: 
Verkeerd gebruikt kan leiden tot letsel. 

■ De maximale continue bedrijfstijd bedraagt 1 minuut. Voordat u  het apparaat 
opnieuw inschakelt, moet u  het ten minste 3 minuten laten afkoelen. Na vijf 
opeenvolgende cycli moet u het apparaat gedurende 20 minuten laten afkoelen.

■ Het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken, als 
het apparaat langer niet gebruikt wordt en het onbeheerd wordt achtergelaten, 
voor montage, demontage, reiniging of verplaatsing. Wacht tot de draaiende 
onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór het demonteren van u het 
apparaat.

■ Reinig het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk ‘Reiniging en 
onderhoud’.

■ De aandrijfeenheid van het apparaat mag niet in water of andere vloeistoffen 
worden ondergedompeld of onder stromend water worden afgewassen.

■ Zorg dat de stekker niet in aanraking komt met water of vocht. 
■ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het snoer niet over de 

rand van een tafel hangt of in contact komt met een heet oppervlak. 
■ Bij het uit het stopcontact halen van de stekker, trekken aan de stekker, niet aan het snoer. 

Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigen.
■ Is het netsnoer beschadigd, laat het dan vervangen bij een professioneel Service 

Center. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is.
■ Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of beschadigingen vertoont.
■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u  het 

apparaat niet zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen 
aan het apparaat door een erkend Service Center uitvoeren. Bij het ondeskundig 
gebruik van het apparaat, riskeert u  het vervallen van al uw wettelijke rechten 
m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Elektrische spiraalsnijder
Handleiding

■	Vóór het gebruik van dit apparaat de handleiding grondig lezen, 
zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van dergelijke apparaten. 
Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is 
beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar 
deze eenvoudig kan worden gevonden voor toekomstig gebruik.

■	Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de 
verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of 
kwaliteit. Wilt u het apparaat wilt transporteren, raden wij u aan het 
apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN DE TOEBEHOREN
A1 Aandrijfeenheid
A2 Voedselhouder
A3  Toevoerbuis 
A4 Brede spiraalsnijder
A5 Dunne strooksnijder
A6 Smalle spiraalsnijder
A7 Deksel

A8 Pulsschakelaar voor het 
in- en uitschakelen van de 
aandrijfeenheid

A9 Kandeksel
A10 2,7 liter transparante kan
A11 Antislipvoetjes

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Haal het apparaat en de accessoires uit de verpakking.
2. Met uitzondering van de aandrijfeenheid A1, was alle individuele 

onderdelen van de mengbeker met warm water en een neutraal 
afwasmiddel. Daarna afspoelen met schoon water en deze 
onderdelen laten opdrogen of ze afdrogen. De aandrijfeenheid A1 
niet onderdompelen in water of afspoelen onder stromend water.

Opgelet:
Wees zeer voorzichtig bij het reinigen van de mesbladen 
A4 –  A6, zodat letsel door de scherpe randen wordt 
voorkomen.

HET APPARAAT MONTEREN EN DEMONTEREN
■	Voordat u begint met het monteren of demonteren van het 

apparaat, controleren of het is uitgeschakeld en de stekker uit het 
stopcontact is gehaald.

■	Plaats de beker A10 op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. 
Plaats het deksel A9 op de mengbeker A10 en duw deze stevig naar 
beneden langs de gehele omtrek.

■	Breng een van de messen A4–A6 vanaf boven in de opening van 
het deksel A9 zodat het langs de volledige omtrek schuift. Draai het 
mes rechtsom zodat de vergrendelingen langs de omtrek van het 
mes vergrendelen.

Opgelet:
Bij het plaatsen van het mesblad A4–A6 in het deksel A9 
moet u zeer voorzichtig zijn, zodat geen letsel ontstaat door 
de scherpe randen.

■	Plaats de toevoerbuis A3 op het deksel A9 en draai het rechtsom 
zodat alle vergrendelingen langs de omtrek worden vergrendeld.

■	Vanaf onderen, plaats de voedselhouder A2 op de as van de 
aandrijfeenheid A1. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

■	Het deksel A9 met afscherming A7 dient om de beker A10 af te 
dekken wanneer u het wilt gebruiken om het bewerkte voedsel een 
korte tijd te bewaren. Plaats het deksel A9 op de beker A10 en in de 
opening in het deksel A9 plaats de afscherming A7 en draai deze 
rechtsom totdat het op zijn plaats vast klikt. 

■	Bij het demonteren van het apparaat in omgekeerde volgorde te 
werk gaan.

HET APPARAAT GEBRUIKEN 
1. Dit apparaat is geschikt voor het verwerken van hardere typen fruit 

en groenten, zoals aardappels, zoete aardappels, selderie, selder, 
rode biet, radijzen, pompoen, komkommer, enz. Het is niet erg 
geschikt voor het verwerken van zacht fruit en zachte groenten. 

2. Was het fruit en de groenten, en verwijder de pitten. Snijd het fruit 
en de groenten zodat ze niet langer zijn dan de hoogte van de 
toevoerbuis A3, en hun driameter niet groter dan 7 cm en beide 
uiteinden plat zijn. 

Opgelet:
Dit apparaat nooit gebruiken voor het verwerken van harde 
pitten van bijv. mango's, etc. 

3. Zorg dat het correct mes wordt gemonteerd en dat het apparaat 
correct is gemonteerd. Plaats de beker A10 op een vlakke, droge en 
stabiele ondergrond. 

4. Zorg dat de aandrijfeenheid A1 is uitgeschakeld en de stekker uit 
het stopcontact is verwijderd. Steek het voorbereide fruit of de 
groenten in de voedselhouder A2. 

5. Neem de aandrijfeenheid A1 in een hand en schuif het uiteinde 
waarop het voedsel is bevestigd in de opening van de toevoerbuis 
A3, op zo’n manier dat de lipjes op de aandrijfeenheid A1 uitgelijnd 
zijn met de lipjes in de toevoerbuis A3, zie afb. B. 

6. Steek de stekker van de aandrijfeenheid A1 in het stopcontact. Druk 
op de pulsschakelaar A8 en duw het voedsel door het mes.

Opgelet:
De maximale continue bedrijfstijd bedraagt 1 minuut. Vóór 
het opnieuw inschakelen van het apparaat, het minimaal 
3 minuten laten afkoelen. Na vijf opeenvolgende cycli moet 
u het apparaat gedurende 20 minuten laten afkoelen.

7. Zodra het voedsel is gesneden, laat schakelaar A8 los. Hierdoor 
wordt het apparaat uitgeschakeld. Wacht tot de draaiende delen 
volledig tot stilstand zijn gekomen en verwijder de stekker van de 
aandrijving A1 uit het stopcontact. Meestal zal er wel wat voedsel 
aan de houder A2 blijven kleven en moet verwijderd worden. 
Voordat u meer voedsel in de houder A2 plaatst, zorg ervoor dat de 
stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.

8. Mocht de kan A10 vol raken tijdens gebruik, het apparaat 
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en controleren of 
de bewegende onderdelen zijn gestopt. Leeg kan A10 en monteer 
het toestel. Zodra het is afgekoeld, kunt u deze opnieuw gebruiken. 

9. Na gebruik, de stekker uit het stopcontact halen, en alle onderdelen 
grondig reinigen volgens de instructie in hoofdstuk “Reiniging en 
onderhoud”.

REINIGING EN ONDERHOUD
■	Reinig het apparaat na elk gebruik. Vóór het demonteren en 

reinigen van het apparaat, controleren of het is uitgeschakeld, de 
stekker uit het stopcontact is gehaald en de draaiende onderdelen 
zijn gestopt. 

■	Het apparaat demonteren in de verschillende onderdelen. Met 
uitzondering van de aandrijfeenheid A1, was de gebruikte 
onderdelen met warm water en een neutraal afwasmiddel. Daarna 
afspoelen onder schoon stromend water en afdrogen met een 
theedoek. Bepaalde voedseltypen, zoals bieten, kunnen zorgen 
dat de kunststofonderdelen verkleuren. Is dit het geval, deze 
onderdelen insmeren met plantaardige olie en ze daarna op de 
normale wijze reinigen. De verkleuring heeft geen effect op de 
werking van het apparaat.

Let op!
Wees zeer voorzichtig bij het reinigen van de messen A4–A6, 
zodat letsel door de scherpe randen wordt voorkomen.

■	Gebruik een licht met sop van een neutraal afwasmiddel en water 
bevochtigde doek voor het reinigen van de aandrijfeenheid A1. 
Daarna alles afvegen met een schone vochtige doek en afdrogen. 
De aandrijfeenheid A1 of het netsnoer nooit onderdompelen in 
water of een andere vloeistof. 
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■	Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsproducten, etc., 
anders kan het oppervlak beschadigen. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ...............................................................220−240 V
Nominale frequentie ..............................................................................50/60 Hz
Nominaal vermogen  .................................................................................. 100 W
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken .......................................II 
Geluidsniveau ............................................................................................80 dB(A) 

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 80 dB(A), 
dit vertegenwoordigt een niveau A van akoestisch vermogen ten 
opzichte van een referentie akoestisch vermogen van 1 pW.

Uitleg van technische begrippen
Beschermingsklasse ter voorkoming van elektrische schokken:
Klasse II – bescherming tegen elektrische schokken wordt geboden 
door dubbele isolatie of isolatie voor zwaar gebruik.

Wijzigingen in de tekst en technische parameters zijn voorbehouden.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt 
in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN 
ELEKTRONISCHE APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale 
leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Volgens de nationale regelgeving kunnen sancties worden opgelegd 
als dit type afval incorrect wordt afgevoerd.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


