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Veiligheidsaanwijzingen 
 

Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en/of schade dienen de volgende 
veiligheidsinstructies altijd nauwlettend te worden gevolgd bij gebruik van een elektrisch 
apparaat. 

 
Lees alle instructies nauwkeurig door, ook als u reeds met het apparaat bekend bent. 

 
•  Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat 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 het apparaat wordt overgedragen of verkocht, dient ook de gebruiksaanwijzing aan de 

volgende eigenaar te worden overgedragen. 
•  Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet alle verpakking worden verwijderd en 

moet worden gecontroleerd 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. U mag het apparaat NIET in gebruik nemen als het is 
beschadigd. 

•  Schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de winkel waar het apparaat is aangeschaft. 
•  Het kan handig zijn om de verpakking te bewaren voor als u het apparaat verder verkoopt of 

transporteert. 
 

WAARSCHUWING 
•  Als het snoer beschadigd raakt, moet het door de producent, het servicecentrum of 

een bevoegde professional worden vervangen om gevaar te voorkomen. 
•  Dit apparaat is niet bedoeld voor andere vormen van gebruik dan in de gebruikshandleiding 

beschreven staan. 
•  De basisunit niet verplaatsen wanneer het apparaat in gebruik is. 
•  Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de messen helemaal niet meer 

ronddraaien voordat u ze verplaatst of aanraakt. Risico op schade aan het product en/of 
letsel bij personen. 

•  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 
 

VOORZICHTIG – DE MESSEN ZIJN SCHERP: WEES VOORZICHTIG 
•  Voorkom contact met beweeglijke delen. Houd tijdens gebruik uw handen en 

paletmessen en overige voorwerpen van de blender om schade aan het product en/of 
letsel bij personen te vermijden. 
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Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. kinderen en zwakken 
•  Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of zwakken, tenzij onder toezicht 

van iemand die verantwoordelijk is voor veilig gebruik van het apparaat. 
•  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. 

 
Veiligheidsaanwijzingen i.v.m. aansluiting 
•  Ter bescherming tegen elektrische schokken mogen de kabel, de stekker en de basisunit 

nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. 
•  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op een standaardstopcontact. 
•  Doe geen pogingen om het apparaat de repareren, aan te passen of op andere wijze te bewerken. 
•  Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. 
•  Geen verlengsnoer gebruiken. 
•  Trek het snoer onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact. 
•  Gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires kan brand, elektrische schokken of 

schade veroorzaken. 
 

Veiligheidsaanwijzingen bij gebruik 
 

•  Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een gasfornuis, keramische kookplaat, 
elektrische verwarmingselementen of een plek waar het in contact kan komen met een 
warme oven of magnetron. 

•  Plaats het apparaat op een stabiel en droog oppervlak. Niet in wasbakken, 
gootstenen of op schuine oppervlakken plaatsen. 

•  Zorg ervoor dat het snoer niet over de tafelrand hangt of in contact komt met warme 
oppervlakken. 

•  Bewaar het apparaat binnenshuis op een droge plek. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis. 
•  Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van brandgevaarlijk materiaal, zoals gordijnen of 

overige brandbare voorwerpen. 
•  Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien. 
•  Een leeg apparaat niet gebruiken. 
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•  De blender is niet bedoeld voor gebruik in de magnetron. Plaats de basisunit, onderdelen of 
accessoires van het apparaat niet in de magnetron. Dit kan beschadiging veroorzaken. 

•  Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker niet werkt of zoekraakt, bij 
machinefouten of wanneer er een beschadiging is. 

•  Trek niet aan het snoer, maar pak de stekker om deze uit het stopcontact te nemen. 
Til het apparaat nooit aan het snoer op. 

•  Tijdens gebruik nooit gereedschap in het apparaat steken. 
•  Raak tijdens gebruik geen beweeglijke of draaiende delen aan. 
•  Wees voorzichtig wanneer u voedsel uit de beker verwijdert. De messen zijn scherp. 
•  Zorg ervoor dat alle onderdelen juist gemonteerd zijn. 
•  Verwijder geen onderdelen van de basisunit wanneer het apparaat in gebruik is. 
•  Wees zeer voorzichtig als u het apparaat met warme vloeistof verplaatst. 
•  Wacht met het verplaatsen van de blender tot het apparaat is uitgeschakeld. 
•  Laat de motor nooit meer dan 7 minuten per keer draaien. 
•  De koppeling kan na gebruik zeer warm zijn. Wees voorzichtig. 
•  Overschrijd de aanbevolen hoeveelheids- en tijdsaanduidingen in deze 

gebruiksaanwijzing niet. Vul de blenderbeker niet verder dan de MAX-
aanduiding. 

•  Als de beker tijdens het blenden overloopt, bevinden zich te veel vloeistof/ingrediënten in de 
beker. Stop met blenden, verwijder voldoende vloeistof/ingrediënten tot het niveau onder de 
MAX-aanduiding is, en ga verder met blenden. Gebruik de blender niet als de beker is 
overgelopen. 

•  Giet geen kokende vloeistoffen in de blender als u gaat blenden. Begin met de ingrediënten die 
koud of op kamertemperatuur zijn. Warme ingrediënten veroorzaken druk in een verzegelde 
blenderbeker, waardoor deze bij het openen kan 'exploderen' en daarmee schade aan het 
product en/of letsel bij personen kan veroorzaken. 

•  Giet nooit koolzuurhoudende vloeistoffen in de blenderbeker. Risico op schade aan het 
product en/of letsel bij personen. 

•  Zorg ervoor dat het deksel op de blenderbeker zit voordat u gaat blenden. Gebruik de 
blender nooit zonder deksel. 

 
Veiligheidsaanwijzingen bij reiniging en onderhoud 
•  Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt. 
•  Vervang de blenderbeker als er tekenen van slijtage zijn. 
•  Wees voorzichtig wanneer u de beker schoonmaakt. De messen zijn scherp. 
•  Zorg ervoor dat de bovenplaat na het schoonmaken correct op de basisunit wordt geplaatst. 
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Thermische zekering 
 

Uw blender is voorzien van een thermische zekering die oververhitting voorkomt. 
 

Als de motor onbedoeld stopt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de blender ca. 15 
minuten laten rusten. Na de rustperiode moet u de stekker weer in het stopcontact plaatsen en 
doorgaan met blenden. 

 
Als de blender na deze periode niet correct functioneert, moet u het gebruik van het apparaat 
onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de winkel waar u het hebt aangeschaft. 
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Overzicht van het apparaat 
 
 

 
1. Losmaken van de maatbeker: tegen de wijzer van de klok in draaien. 
2. Het deksel wegnemen. 
3. Blenderbeker (BPA-vrij Eastman Tritan), incl. Engelse en metrische maataanduiding 
4. Afneembare bovenplaat 
5. Alu-blenderbeker met sterke motor 

Maatbeker 

Deksel 

Blenderbeker 

Bovenplaat 

Basisunit 

Aanduwer 
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Bedieningspaneel 
 

Vooraf ingestelde 

programma's 
Staploze 

snelheidskeuze 
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Gebruiksaanwijzing 
 

Maak voorafgaand aan gebruik alle onderdelen van het apparaat schoon. Zorg ervoor dat de 
onderdelen helemaal droog zijn en correct worden aangebracht voordat u de blender in gebruik 
neemt. 

 
Vul de ingrediënten in de blenderkan en plaats het deksel. Let op: U kunt meerdere ingrediënten 
toevoegen door de maatbeker los te maken en daar ingrediënten in te doen. Monteer de maatbeker 
na het toevoegen van ingrediënten. 

 
Plaats uw handen niet in de blenderbeker wanneer het apparaat op de stroom is aangesloten. 
De messen is zeer scherp. Risico op schade aan het product en/of letsel bij personen. 

 
De blender kan worden gebruikt in de handmatige modus en met traploze snelheidskeuze, of met 
een van de vooraf ingestelde programma's. 

 
Vóór het gebruik hoort de draaiknop in de positie 'OFF' te staan. Wanneer het apparaat op de 
stroom wordt aangesloten, gaan de ledlampjes branden. In het geval dat het apparaat niet start, 
knippert de ledindicator 'OFF' totdat de draaiknop in de positie 'OFF' wordt gezet. 

Vooraf ingestelde programma's 
 

 

 

 
Smoothies 

 

 

 
Groene smoothie 

 

 

 
Ijsblokjes 

 

 
 

Soepen 

 

 

 
Schoonmaken 
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Aanbevelingen bij gebruik 
 

•  Zorg ervoor dat het deksel op de blenderbeker zit voordat u gaat blenden. 
•  Plaats het apparaat op een stabiel, schoon en droog oppervlak. Niet in wasbakken, 

gootstenen of op schuine oppervlakken plaatsen. 
•  Zorg ervoor dat de maatbeker op zijn plaats bevestigd is door hem met de wijzers van de klok mee te 

draaien. 
•  U kunt eenvoudig extra ingrediënten toevoegen. Maak de maatbeker los door hem tegen de 

wijzers van de klok in te draaien. Voeg ingrediënten toe en zet de maatbeker weer terug. 
•  Plaats de blenderunit niet op de basisunit terwijl de motor draait. 
•  Maak de blenderbeker niet los van de basisunit terwijl de motor draait en de messen 

draaien. 
•  Giet nooit kokend water in de blenderbeker. 
•  Giet eerst de vloeibare ingrediënten in de blenderbeker en voeg vervolgens de 

zachte ingrediënten en als laatste de ijsblokjes of bevroren ingrediënten toe. 
•  Indien nodig kan een plastic paletmes worden gebruikt, maar dan alleen als de motor niet 

draait. Gebruik nooit metalen gereedschappen. Dit zorgt voor een risico op 
productschade. 

•  Het blenden van zachte ingrediënten en specerijen kan ervoor zorgen dat de 
binnenkant van de blenderbeker wat vervaagt. Dit heeft geen invloed op de werking. 

•  Gebruik het ijsblokjes- en of schoonmaakprogramma voor maximaal vermogen. 
•  Vul de beker nooit tot boven de MAX-lijn. 
•  Zorg ervoor dat de blenderbeker helemaal droog is voordat u ijs, verse kruiden, knoflook, 

sinaasappelschillen, broodruim, noten en specerijen blendt. 
•  Bewaar geen ingrediënten in de blenderbeker. 
•  Zorg ervoor dat u de ingrediënten niet te veel blendt. 
•  Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw hand in de 

blenderbeker steekt. 
•  Giet nooit koolzuurhoudende vloeistoffen in de blenderbeker. Risico op schade aan het 

product en/of letsel bij personen. 
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Reiniging en onderhoud 
 

WAARSCHUWING 
•  Vóór reiniging en onderhoud moet de stekker altijd uit het stopcontact worden genomen. 
•  Dompel de basisunit nooit onder in water of andere vloeistoffen. 

 
1. Haal de blenderbeker van de basisunit en neem het deksel van de blenderbeker. De 

blenderbeker moet altijd na gebruik worden schoongemaakt. Maak de waterkoker vóór gebruik 
schoon als deze langere tijd opgeborgen is geweest. Het wordt aanbevolen om de 
blenderbeker schoon te maken met het voorgeprogrammeerde schoonmaakprogramma. Vul 
de blenderbeker voor de helft met water en start het schoonmaakprogramma in. 

2. Was het deksel in warm water met afwasmiddel. Spoel grondig na. 
3. De blenderbeker en het deksel zijn geschikt voor de vaatwasser. 
4. Maak de basisunit schoon met een vochtige doek. Dompel de basis niet onder in water. Zorg 

ervoor dat de basisunit helemaal droog is voordat u de blender in gebruik neemt. 
5. Zorg ervoor dat de onderdelen van de blender helemaal droog zijn en correct zijn aangebracht 

voordat u de blender in gebruik neemt. 
 

Verwijdering van het apparaat 
 

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 
- Bij 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 anders dan 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. 
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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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