Gebruiksaanwijzing NL
Witt Classic Handmixer WCHM450 (p. 3–13)
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Belangrijke veiligheidsmaatregelen
•

•
•
•

•

•

•

•

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de handmixer in gebruik neemt.
Op deze manier beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het
apparaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze later bij eventuele vragen te
kunnen raadplegen.
Als de handmixer wordt overgedragen of verkocht, dient ook de
gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar te worden
overgedragen.
Voordat u de handmixer in gebruik neemt, moet u alle verpakking
verwijderen en onderzoeken of het apparaat beschadigd is. Als het
apparaat beschadigd is, of als er twijfels zijn over de toestand van het
apparaat, moet contact worden opgenomen met de winkel waar het is
aangeschaft.
De handmixer is uitsluitend geschikt voor voedsel, waaronder het kneden
van deeg, het opkloppen van vloeistoffen (bv. vruchtensap) en room, in
huishoudelijke of vergelijkbare omgeving. Alle overige vormen van
gebruik zijn niet toegestaan en kunnen gevaarlijk zijn. De
producent/importeur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
schade die ontstaat door onjuiste bediening of niet-beoogd gebruik van
de handmixer.
Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ouder dan 8 jaar,
mits zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat,
en in het begin onder toezicht blijven van iemand die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen. Reiniging en onderhoud mag door
kinderen van ouder dan 8 jaar worden uitgevoerd, mits onder toezicht.
Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen van jonger
dan 8 jaar.
Mensen die vanwege beperkt fysiek, sensorisch of psychisch vermogen of
door gebrek aan ervaring of kennis niet in staat zijn om het apparaat
veilig te bedienen, mogen het apparaat pas bedienen als een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid, de bediening en
veiligheidsaanwijzingen van het apparaat aan hen heeft uitgelegd.
Trek de stekker na elk gebruik en vóór het schoonmaken eruit. Zo
voorkomt u dat de handmixer per ongeluk wordt geactiveerd.
4

•
•
•
•

Trek de stekker er altijd uit voordat u accessoires verwisselt.
Laat de handmixer nooit zonder toezicht draaien.
Als u uw werkplek verlaat, moet u de stekker uit het
stopcontact halen.
Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer als u de handmixer van de
stroom haalt.

5

•
•
•
•
•

•

Raak de draaiende onderdelen nooit aan terwijl ze beweging zijn:
wacht altijd tot ze niet meer bewegen.
Als de gardes of deeghaken beschadigd raken, moeten ze
worden vervangen. Het veiligheidssysteem van het apparaat
werkt alleen als het apparaat vrij van fouten is.
Laat de handmixer nooit draaien met beschadigde of ontbrekende
delen. Anders kunnen er ernstige ongelukken ontstaan.
Probeer de handmixer nooit zelf te repareren. Neem contact op
met de winkel waar het apparaat gekocht is.
Het motorgedeelte mag onder geen beding worden ondergedompeld
in water of andere vloeistoffen! Dit is levensgevaarlijk vanwege het
risico op elektrische schokken wanneer restwater tijdens gebruik in
aanraking komt met onderdelen die onder spanning staan.
Laat een defecte stekker of defecte kabels onmiddellijk vervangen door
een reparateur om gevaarlijke situaties te voorkomen.

•

Gevaar voor persoonlijk letsel:
• Raak de gardes of de deeghaken tijdens gebruik niet aan.
• Zorg ervoor dat er geen lang haar, handdoeken en
dergelijke in de accessoires hangen.
• Probeer nooit om gereedschap met verschillende functies
tegelijk te gebruiken.
• Probeer nooit om keukengerei zoals messen, lepels enz. in de
draaiende apparatuur te steken.
• Wees voorzichtig met warme vloeistoffen. Spatgevaar.

•

Gevaar voor elektrische schokken!
• Het stroomsnoer mag nooit contact maken met de warme delen van
de handmixer of andere warmtebronnen.
• Gebruik nooit een verlengsnoer en let erop dat het snoer geen contact
maakt met draaiende onderdelen.
• Laat het stroomsnoer niet op randen of kanten liggen.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt gebogen of geklemd.
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Overzicht van de handmixer

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Snelheidskeuze (M, 0, 1, 2, 3, 4)
Uitwerpknop
Motordeel
Insteekgaten voor accessoires
Gardes
Deeghaken
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Plaatsing van gardes en deeghaken

Deeghaken:
1. Plaats deeghaak (a) in het grootste insteekgat.
2. Plaats deeghaak (b) in het kleinste insteekgat op de handmixer. Zorg
ervoor dat deeghaak (a) en (b) met een klik op hun plek komen en
vergrendeld worden (zie afbeelding hierboven).
Voorzichtig:
• Alleen deeghaak (a) is voorzien van een markeringsring. De
accessoires niet omwisselen!
Markeringsring

•
•

De deeghaken zijn niet geschikt voor het kneden van deeg.
De deeghaken losmaken: Zorg ervoor dat de snelheidskiezer op '0'
staat en druk dan op de uitwerpknop.
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Gardes:
1. Plaats de gardes in de insteekgaten.
2. Zorg ervoor dat ze vastklikken.
Voorzichtig:
• De gardes zijn geschikt voor het opkloppen van o.a. eieren, room en
mayonaise.
• De gardes losmaken: Zorg ervoor dat de snelheidskiezer op '0' staat en
druk dan op de uitwerpknop.

De handmixer in gebruik nemen
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de accessoires (deeghaken of gardes).
Plaats de ingrediënten in een passende kom/beker.
Steek de stekker van de handmixer in het stopcontact.
Kies de geschikte snelheid voor het starten van de handmixer.
Zet na het mengen de snelheidskiezer op '0' en haal de handmixer van
de kom.
6. Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.
Voorzichtig:
• De stekker mag niet in het stopcontact zitten wanneer de accessoires
worden geplaatst of uitgenomen.
• Als snelheid 'M' (turbo) wordt gekozen, gaat de handmixer automatisch
over op de hoogste snelheid (4).
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Schoonmaken
Waarschuwing! Trek de stekker uit het apparaat voordat u het schoonmaakt.
Gevaar van elektrische schokken!
Waarschuwing! Het motorgedeelte mag onder geen beding worden
ondergedompeld in water of andere vloeistoffen! Dit is levensgevaarlijk
vanwege het risico op elektrische schokken wanneer restwater tijdens
gebruik in aanraking komt met onderdelen die onder spanning staan.
Maak het motordeel schoon met een vochtige doek en eventueel
een mild schoonmaakmiddel.
Maak de gardes en/of deeghaken schoon onder stromend water
of in de vaatwasser.
Wij bevelen aan om het gereedschap direct na gebruik schoon te maken.
Verwijder daarbij etensresten om het risico op bacterievorming te
verminderen.
Let op: voedingsmiddelen die natuurlijke kleurstoffen bevatten, kunnen
verkleuring van de plastic onderdelen veroorzaken. Dit heeft geen invloed op
de werking. Wij raden aan om onderdelen die geschikt zijn voor de
vaatwasser, eerst licht in te vetten met plantaardige olie.

CE

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/30/EU
en 2009/125/EG

Afvoeren
Het symbool duidt erop dat het product niet met algemeen
huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet
worden ingeleverd bij een officieel afvalbrengstation of een
verkoper die hiervoor een service aanbiedt. Neem contact op
met uw gemeente als u meer informatie nodig hebt.
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Garantie
Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en
materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De
garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de
naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens
vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de
gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de
servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.
De garantie geldt niet:
- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en
materiaalfouten
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
Transportschade
Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de
klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant
zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de
leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele
transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk
24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen
wordt de eis afgewezen.
Ongegronde service
Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de
klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te
volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.
Bedrijfsmatige aankoop
Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten
niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare
omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden
gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere
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gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt
geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen
huishoudelijk gebruikt.
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Service
Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet
contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht.
Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop
'Service' en 'Overige producten'. Kies uw land en taal en vul het
serviceformulier in.
Onder voorbehoud van zetfouten.
De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de
veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt
indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.
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