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Lees de gebruiksaanwijzing voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en berg hem op om hem later te kunnen raadplegen. Als het
apparaat wordt overgedragen of verkocht, dient ook de gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar te worden overgedragen.
De fabrikant en de importeur kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.
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Betekenis van symbolen
Alle veiligheidsaanwijzingen zijn voorzien van dit symbool. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Op deze manier beschermt u uzelf en voorkomt u schade aan het apparaat of letsel bij personen.
Tips en aanbevelingen zijn voorzien van dit symbool. Geschikt bij voedsel.

Veiligheidsaanwijzingen

Beoogd gebruik
❒

Het apparaat is bedoeld voor het fijnsnijden, hakken en raspen van fruit, groenten, noten, chocolade en harde kaas.

❒

Dit apparaat is niet bedoeld voor het snijden van zeer harde ingrediënten (bv. koffiebonen of granen).

❒

Dit apparaat is geen molen! Het apparaat is niet geschikt voor het snijden van vlees.

❒

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik – niet voor commercieel gebruik.

❒

Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt volgens de instructies. Alle overige vormen van gebruik worden beschouwd als ongepast.

Risico op beschadiging
❒ Zorg ervoor dat u het apparaat en de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren houdt. Er bestaat een gevaar op letsel en verstikking!
❒ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (waaronder kinderen ) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of
die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat of onder toezicht
blijven van iemand die voor hen verantwoordelijk is, en begrijpen wat de gevaren zijn. Zorg ervoor dat er geen kinderen met het apparaat spelen.
❒ Houd hoofd, handen, haar, sieraden en bekleding uit de buurt van draaiende delen.
❒ Steek geen vingers of gereedschap in de vulbuis. Gebruik altijd de meegeleverde aanduwer om het eten naar beneden te duwen.
❒ De rasp- en snijplaten zijn scherp! Wees voorzichtig wanneer u ze verwisselt. Schakel het apparaat uit voordat u rasp- en snijplaten vervangt
of uitneemt, en pak deze alleen vast bij de plastic delen.
❒ Houd het apparaat buiten bereik van kinderen! Als het apparaat wordt gebruikt als er kinderen in de buurt zijn, moeten deze onder toezicht
blijven.
❒ Gebruik het apparaat niet als het op welke manier dan ook beschadigd is.

Specifieke gezondheids- en veiligheidsinstructies
❒ Er kunnen etensresten in het apparaat blijven zitten. Om schade aan de gezondheid te voorkomen moet het apparaat vóór gebruik grondig
worden schoongemaakt (zie 'Schoonmaken en opbergen').
❒ Gebruik nooit bedorven voedsel. Bewaar voedsel nooit langer dan de uiterste gebruiksdatum.

❒ Maak het apparaat na elk gebruik schoon om bacterievorming te voorkomen (zie 'Schoonmaken en opbergen').
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Risico op elektrische schokken en brand
❒ Gebruik het apparaat niet als zich brandbare gassen in de lucht bevinden.
❒ Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact. Het stopcontact moet na het aansluiten
eenvoudig toegankelijk zijn. De netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat (zie 'Technische specificaties').
Gebruik alleen een gepast verlengsnoer als de technische gegevens daarvan overeenkomen met die van het apparaat.
❒ Plaats het apparaat dusdanig dat het niet wordt gebogen en dat het niet in contact komt met warme oppervlakken.

❒ Haal de stekker uit het stopcontact:

----- voordat u rasp- of snijplaten plaatst
----- als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
----- voordat het gaat onweren
----- voordat u het apparaat schoonmaakt.
❒ Zorg ervoor dat u aan de stekker en niet aan het snoer trekt als u de stekker uit het stopcontact haalt.
❒ Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in contact komen
met water of vocht. Als het apparaat in het water valt, verbreekt u onmiddellijk de verbinding met de stroomvoorziening. Haal het apparaat niet
uit het water zolang het op de stroomvoorziening is aangesloten!
❒ Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit aan met natte handen.
❒ Bedek het apparaat nooit met een kleed of iets dergelijks. Dit kan oververhitting veroorzaken.
❒ Het apparaat mag niet op of in de buurt van een gasbrander, kookplaat, oven of andere bron van warmte worden geplaatst.

Opmerkingen
❒ Bedien het apparaat niet als het snoer, de stekker of het apparaat is beschadigd. Gebruik het apparaat ook niet als het in water is gevallen of
functionele fouten heeft.
❒ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de winkel waar het apparaat is aangeschaft.
❒ Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis.
❒ Plaats het apparaat op een droog, vlak en warmtewerend oppervlak en met gepaste afstand tot wanden, gordijnen, kleding en overig
warmtegevoelig materiaal.
❒ Zorg ervoor dat er geen mensen kunnen struikelen over het snoer. Zorg ervoor dat het snoer niet over de tafelrand hangt of in contact komt
met warme oppervlakken.

❒ Til het apparaat nooit aan het snoer op en trek nooit aan het snoer.

❒ Steek tijdens bedrijf nooit gereedschap (lepels, messen enz.) in de vulbuis of in de draaiende onderdelen.

❒ Het apparaat is niet bedoeld om continu te draaien. Bedien het apparaat niet meer dan 2 minuten zonder onderbreking.

❒ Een leeg apparaat niet gebruiken.

❒ Bij functionele fouten of beschadigingen moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld.
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❒ Laat het apparaat niet zonder toezicht draaien.

❒ Gebruik uitsluitend originele onderdelen voor het apparaat.
❒ Laat het apparaat niet vallen en duw er niet tegenaan.

❒ Stel het apparaat niet bloot aan sterk wisselende temperaturen, hoge temperaturen of direct zonlicht.

Garantievoorwaarden
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 als de aanwijzingen niet worden opgevolgd. Dit geldt ook voor onjuist
gebruik van het apparaat, beschadigingen en niet-geautoriseerde pogingen tot reparatie.
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Meegeleverde onderdelen en overzicht van het apparaat
Apparaat

1
2
3

5

6

4

1. Aanduwer
2. Vulbuis
3. Aan/uit
4. Motorunit
5. Inzetstukhouder voor rasp- en snijplaten
6. Bevestigingsbout
Niet weergegeven:
• Vergrendeling voor rasp- en snijplaten
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Accessoires
Rasp- en snijplaten voor het snijden van dunne zachte schijfjes. Het inzetstuk is
bedoeld voor het snijden van bijvoorbeeld wortelen, courgettes, aardappelen,
komkommers, paprika's, uien, appels en harde kaas.

Rasp- en snijplaten voor het snijden van dikke, gegolfde schijven. Het inzetstuk is bedoeld
voor het snijden van bijvoorbeeld wortelen, courgettes, aardappelen, komkommers,
paprika's, uien, appels en harde kaas.

Dit inzetstuk is geschikt voor het raspen van bijvoorbeeld wortels, aardappels, paprika's, harde
kaas (parmezaan e.d.) of chocolade.
.

Dit inzetstuk is geschikt voor het fijn raspen van bijvoorbeeld wortels, aardappels, harde
kaas (parmezaan e.d.), chocolade of kokosnoten.

Het inzetstuk is bedoeld voor het raspen van bijvoorbeeld harde kaas (parmezaan e.d.),
chocolade, droog brood, zanddeeg/boterdeeg, hazelnoten, walnoten, amandelen of
kokosnoten.

Vóór gebruik
Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:


alle onderdelen uitpakken,



het apparaat schoonmaken.

Uitpakken
VOORZICHTIG!
❐Houd kinderen en dieren uit de buurt van de verpakking. Er bestaat verstikkingsgevaar!
Pak het apparaat uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie 'Meegeleverde onderdelen en
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overzicht van het apparaat'). Als het apparaat of een van de accessoires beschadigd zijn, gebruikt u het
apparaat niet(!) en neemt u contact op met een servicecentrum.
Schoonmaken
Er kunnen etensresten in het apparaat blijven zitten. Om schade aan de gezondheid te voorkomen moet het
apparaat vóór gebruik grondig worden schoongemaakt (zie 'Schoonmaken en opbergen').

Gebruik
VOORZICHTIG!
❒ Houd het apparaat buiten bereik van kinderen!
❒ Gebruik het apparaat uitsluitend als het juist gemonteerd is!
❒ Steek uw hand niet in de vulbuis of de draaiende delen terwijl het apparaat actief is.
❒ Houd hoofd, handen, haar, sieraden en bekleding uit de buurt van draaiende delen.
❒ De rasp- en snijplaten zijn scherp! Wees voorzichtig wanneer u ze verwisselt. Schakel het apparaat uit
voordat u rasp- of snijplaten uitneemt of plaatst, en houd de platen bij het uitnemen of plaatsen alleen vast
aan de plastic delen.
❒ Schakel het apparaat uit en haal het snoer uit het stopcontact voordat u de inzetstukhouder voor rasp- of
snijplaten uitneemt of rasp- of snijplaten verwijdert. Zo voorkomt u dat het apparaat per ongeluk wordt
ingeschakeld .
❒ Bedien het apparaat niet meer dan 2 minuten zonder onderbreking.
❒ Dwing geen voedsel in de voedselbuis!
Voor de beste resultaten bevelen wij aan om het voedsel in stukjes te snijden voordat u het in de
vulbuis stopt. Zo wordt het eenvoudiger om het voedsel met de aanduwer omlaag te duwen.
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Inzetstukhouder voor rasp- en snijplaten plaatsen/uitnemen
1. Kantel de inzetstukhouder iets rechtsom en plaats de houder in de motorunit.

2. Draai de inzetstukhouder een kwartslag linksom, totdat hij vastklikt.

3. Als u de inzetstukhouder wilt losmaken van de aandrijfas, draait u de houder een
kwartslag rechtsom en neemt u hem uit de motorunit.

Rasp- en snijplaten plaatsen/uitnemen
1. Kies een geschikt inzetstuk (zie ook 'Meegeleverde onderdelen en overzicht van het
apparaat').
2. Plaats het inzetstuk in de inzetstukhouder. Zorg ervoor dat het inzetstuk correct op de
aandrijfas is bevestigd.
3. Plaats de vergrendeling op de aandrijfas. Zorg ervoor dat de
bevestigingsbout correct op de bevestiging zit.
4. Draai de bevestiging linksom om het inzetstuk vast te maken.

5. Als u het inzetstuk wilt uitnemen, draait u de bevestiging rechtsom om hem los te maken.
6. Verwijder de bevestiging.
7. Verwijder het inzetstuk.
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Het apparaat gebruiken
1. Plaats het apparaat op een recht oppervlak.
2. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
3. Plaats een kom onder de inzetstukhouder zodat het voedsel daarop kan vallen.
4.Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Druk een paar
keer lichtjes op de aan/uit-knop voordat u voedsel in de vulbuis stopt. Zo klikt het
inzetstuk vast op de aandrijfas van de motorunit.
5.Houd nu de aan/uit-knop ingedrukt en stop het voedsel in de vulbuis.
6. Gebruik de aanduwer om het voedsel naar beneden te duwen.
7. Laat de aan/uit-knop los om het apparaat uit te schakelen.
8. Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.
9. Verwijder het inzetstuk na gebruik.
10. Maak het apparaat en de accessoires na elk gebruik schoon. Zie 'Schoonmaken en

opbergen'.

Schoonmaken
enopbergen
VOORZICHTIG!

❐Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
❐Dompel de motorunit niet onder in water of andere vloeistoffen.

❐Wees voorzichtig bij het hanteren van de inzetstukken: rasp- of snijplaten zijn scherp.

❐Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak bekrassen.


Neem de motorunit met een vochtige doek af. Droog de unit vervolgens met een droge doek.



Maak de inzetstukhouder, de inzetstukken en de aanduwer schoon met warm water en een
klein beetje afwasmiddel, of gebruik de vaatwasser.

 Bewaar het apparaat op een droge plek buiten bereik van kinderen of dieren.
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Fouten opsporen
Als het apparaat niet naar behoren werkt, onderzoekt u eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Als dit niet
het geval is, neemt u contact op met de winkel waar u het hebt gekocht. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren!
Probleem

Mogelijke oorzaak/oplossing
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is het stopcontact defect? Sluit de

Het apparaat werkt niet

stekker aan op een ander stopcontact.
• Controleer uw zekeringen.
• Houdt u de aan/uit-knop ingedrukt? Het
apparaat

kan

alleen

worden

ingeschakeld als u de aan/uit-knop
ingedrukt houdt.

Technische specificaties
Model: VC05
Spanning: 220–240 V~ 50/60
Hz Output: 150 W
Beschermingsklasse: II

Afvoeren
De verpakking kan opnieuw worden gebruikt. Voer de verpakking op milieuvriendelijke
wijze af door deze in te leveren bij een recyclestation.

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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RECLAMATIE
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
Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
Brand- en/of water- en vochtschade aan het product
Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
Als de installatie niet volgens de instructie is uitgevoerd
Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
Voor batterijen of overige slijtstukken
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 gebruikers bij betrokken zijn.
In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is
bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruikt.
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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