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A Motorblok
B Aan/uit-knop
C Duwstaaf
D Magazijn voor kegels/aanvoerbuis
E Kegels
EE11 Kegel voor grof raspen (rood)
EE22 Kegel voor fijn raspen (oranje)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

EE33 Kegel voor grof snijden (donkergroen)
EE44 Kegel voor fijn snijden (lichtgroen)
EE55 Kegel voor raspen van harde producten bijv.

Parmezaanse kaas (geel) (afhankelijk van
model)

F Opbergaccessoire 

• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
voordat u uw apparaat voor het eerst gaat
gebruiken: gebruik dat niet conform de
gebruiksaanwijzing is ontslaat de fabrikant van
elke aansprakelijkheid.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of
toezicht gebruikt te worden door kinderen of
andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke
of mentale vermogen hen niet in staat stellen
dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken,
tenzij zij van tevoren instructies hebben
ontvangen betreffende het gebruik van dit
apparaat door een verantwoordelijke persoon. 

• Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.

• Dit apparaat is conform de geldende
technische regels en normen.

• Het apparaat is uitsluitend geschikt om op
wisselstroom te werken. Wij vragen u daarom
om vooraf aan het eerste gebruik te controleren
of de spanning van uw elektrische installatie
inderdaad overeenstemt met die op het
typeplaatje van het apparaat staat vermeldt.

• Zet of gebruik uw apparaat nooit op een hete
plaat of in de nabijheid van open vuur
(gasfornuis).

• Gebruik dit apparaat alleen op een stabiel
werkvlak en buiten bereik van opspattend water.
Draai het niet ondersteboven.

• Om ongelukken en materiële schade aan het
apparaat te voorkomen dient u uw handen en
keukengerei altijd ver van de messen en
bewegende kegels te houden.

• Het apparaat niet langer dan 2 minuten
continu gebruiken.

• Het apparaat niet leeg gebruiken, of met de
kegels in het opbergaccessoire.

• Geen vlees malen.
• De kegels nooit verwijderen voordat de motor
geheel gestopt is.

• De voedingsmiddelen nooit met de hand
invoeren, gebruik hiervoor altijd de duwstaaf.

• Gebruik het apparaat niet voor te vaste
voedingsmiddelen: (suiker, vlees).

• U dient de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te trekken:
- indien er tijdens het gebruik een storing
optreedt,
- vooraf aan elke onderhouds- of
reinigingshandeling,
- na elk gebruik.

• Trek nooit aan het snoer om de stekker van het
apparaat uit het stopcontact te halen.

• Gebruik een verlengsnoer alleen indien u vooraf
heeft gecontroleerd dat het in goede staat
verkeerd.

• Een huishoudelijk apparaat dient niet te worden
gebruikt indien:
- het op de grond is gevallen,
- de kegels beschadigt of niet langer
compleet zijn.

• Trek de stekker van het apparaat altijd uit het
stopcontact indien het zonder toezicht blijft en
vooraf aan het inbrengen of verwijderen van de
kegels.

• Indien het snoer is beschadigd dient het door
de fabrikant, de klantenservice of een
gelijkwaardig gekwalificeerde persoon te
worden vervangen om zo elke kans op gevaar
te vermijden. 

• Gebruik geen andere kegels of onderdelen dan
door de erkende service centers worden
geleverd.

• Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik
ontworpen. De garantie en aansprakelijkheid
van de fabrikant zullen niet langer van
toepassing zijn in het geval van een
beroepsmatig gebruik, oneigenlijk gebruik of
wanneer de instructies in de handleiding niet
zijn opgevolgd.

• Reinig de accessoires (kegels, magazijn voor
kegels en duwstaaf) met warm sop. Spoel ze af
en droog ze vervolgens zorgvuldig.

NNBB::  DDee  ssnniijjvvllaakkkkeenn  vvaann  ddee  kkeeggeellss  zziijjnn  bbiijjzzoonnddeerr
sscchheerrpp,,  ggaa  bbiijjzzoonnddeerr  vvoooorrzziicchhttiigg  mmeett  ddee  kkeeggeellss
oomm  eenn  ppaakk  zzee  aallttiijjdd  bbiijj  hheett  kkuunnssttssttooff  ddeeeell  vvaasstt..

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
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GEBRUIK

KKeeggeell  
ggrrooff  rraassppeenn

EE11  
((rroooodd))

KKeeggeell  
ffiijjnn  rraassppeenn

EE22  
((oorraannjjee))

KKeeggeell
ggrrooff  ssnniijjddeenn

EE33  
((ddoonnkkeerrggrrooeenn))

KKeeggeell  
ffiijjnn  ssnniijjddeenn

EE44  
((lliicchhttggrrooeenn))

**  KKeeggeell  
rraassppeenn
EE55  

((ggeeeell))

Worteltjes
Courgettes
Aardappels
Komkommer
Paprika
Uien
Bietjes
Kool (wit/rood)
Appels
Parmezaanse kaas
Gruyèrekaas
Chocolade
Droog brood / beschuit
Hazelnoten / walnoten 
/ amandelen 
Kokosnoot

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

TTIIPPSS  OOMM  GGOOEEDDEE  RREESSUULLTTAATTEENN  TTEE  VVEERRKKRRIIJJGGEENN::
Om goede resultaten te krijgen dienen de door u
gebruikte ingrediënten stevig te zijn en dient u het
ophopen van voedingsmiddelen in het magazijn
te vermijden. Gebruik het apparaat niet voor het

raspen van te harde voedingsmiddelen zoals
suiker of stukken vlees.  
Snij de voedingsmiddelen eerst kleiner om ze zo
gemakkelijker in de aanvoerbuis van het
magazijn in te kunnen voeren.

LLEETT  OOPP::  CCoonnttrroolleeeerr,,  vvoooorrddaatt  uu  hheett  aappppaarraaaatt  llaaaatt  wweerrkkeenn,,  ooff  ddee  kkeeggeell  ggooeedd  oopp  ddee  aaaannddrriijjffaass
ggeeppllaaaattsstt  iiss  ((ffiigg..  33  &&  44))..  HHeett  pprroodduucctt  iiss  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  aaaann//uuiitt--kknnoopp  ((BB))..  DDrruukk  hhiieerroopp  vvoooorr  eeeenn
ccoonnttiinnuuee  wweerrkkiinngg..

VVEEEELL  GGEESSTTEELLDDEE  VVRRAAGGEENN::

• Selecteer de bij het gewenste gebruik horende
kegel. 

• Zet het kegelmagazijn ((DD)) op het motorblok ((AA))
((ffiigg..11)) en draai dit een kwartslag naar links
((ffiigg..22)).

• Plaats de gekozen kegel in de opening aan de
voorzijde van het magazijn ((DD)), de kegel moet
goed op de aandrijfas geplaatst worden ((ffiigg..33)).

• Steek de stekker in het stopcontact.
• Druk één of twee keer op de aan/uit-knop ((BB))
om de kegel te vergrendelen ((ffiigg..44)).

• Doe het voedsel in de vulschacht van het
magazijn ((DD)) en duw dit met behulp van de
aandrukstop ((CC))  ((ffiigg..66)). 

• Draai voor het wisselen van de kegel het
magazijn ((DD)) een kwartslag naar rechts ((ffiigg..77))
en zet het daarna in de verticale stand ((ffiigg..88)).
Verwijder de kegel ((ffiigg..99)).

VVrraaggeenn AAnnttwwoooorrddeenn

• “De kegel blijft niet goed in het magazijn
op zijn plaats zitten ik hoor geen klik”.

• “Het lukt me niet om na het gebruik het
accessoire te verwijderen”.

• “Het kegelmagazijn is moeilijk te plaatsen
en te verwijderen, is dat normaal?»

Controleer of de kegel goed vastgeklikt is ((ffiigg..33)). Daarna kan de
kegel goed vergrendeld worden wanneer na het plaatsen van het
voedsel het product wordt ingeschakeld ((ffiigg..44)).

Voor het verwijderen van de kegel na gebruik moet u het magazijn
ontgrendelen ((ffiigg..77)) en vervolgens weer vergrendelen ((ffiigg..88)), de
kegel zal dan vanzelf vallen ((ffiigg..99)).

Ja, dat is normaal, wanneer het product nieuw is. In de loop van de
tijd zal het installeren en verwijderen steeds gemakkelijker gaan.

LLeett  oopp::  ddrruukk  eeeerrsstt  oopp  ddee  aaaann//uuiitt--kknnoopp
vvoooorrddaatt  uu  hheett  vvooeeddsseell  iinn  ddee  vvuullsscchhaacchhtt  ddooeett
((ffiigg..55))..

GGeebbrruuiikk  vvoooorr  eellkk  ttyyppee  vvooeeddiinnggssmmiiddddeell  ddee  vvoooorrggeesscchhrreevveenn  kkeeggeell  ::
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RREECCEEPPTTEENN

KKEEGGEELLSS GGEERREECCHHTTEENN IINNGGRREEDDIIËËNNTTEENN TTIIPPSS

DDoonnkkeerr--ggrrooeennee
kkeeggeell

GGRROOFF  SSNNIIJJDDEENN
((EE33))

Gratin dauphinois
(Ovenschaal van
aardappelschijfjes

gegratineerd met kaas)

(voor 4 personen)

800 g aardappelen, 
25 cl melk, 

20 cl vloeibare room, 
1 teentje knoflook, 

het eigeel van 2 eieren, 
100 g gruyèrekaas, 
peper en zout.

Snijd de aardappelen met behulp van
de kegel voor grof snijden ((EE33)). Leg de
plakjes in een vooraf met boter en met
het teentje knoflook ingesmeerde
platte ovenschaal. Meng het eigeel,
de melk, de vloeibare room in een
kom. Giet dit mengsel over de

aardappelen.
Breng met peper en zout op smaak en
bestrooi, met behulp van de kegel voor

grof raspen ((EE11)), met geraspte
Gruyèrekaas. Bakken op 200°C (≈ 1h).

LLiicchhtt--ggrrooeennee
kkeeggeell

FFIIJJNN  SSNNIIJJDDEENN
((EE44))

Griekse salade 

(voor 4 personen)

1 komkommer, 
2 grote tomaten, 
1 rode paprika, 
1 groene paprika, 

1 middelgrote witte ui, 
200 g fetakaas, 

50 g zwarte olijven
(facultatief),  4 eetlepels olie,

1 citroen, 
30 g verse kruiden (naar

keuze: basilicum, peterselie,
mint, koriander). 

Snijd de komkommer in dunne plakjes
met behulp van de kegel voor fijn
snijden ((EE44)). Snij de paprika’s

doormidden, haal de zaadlijsten eruit.
Hak de paprika’s en ui klein.

Snij de tomaten en de fetakaas in
dobbelsteentjes. Meng al deze

ingrediënten in een kom en voeg de
olijven toe. Bereid de saus door de olie
met het citroensap te mengen. Mix dit
geheel voorzichtig en bestrooi de

salade met verse fijngeknipte kruiden.

RRooddee  kkeeggeell
GGRROOFF  RRAASSPPEENN

((EE11))
Gratin du soleil

(Zonovergoten Gratin)

(voor 6 personen)

6 kleine courgettes, 
2 aardappelen, 1 ui, 
1 kopje gekookte rijst, 
1 ei, 1 glas melk, 

150 g gruyèrekaas, boter.

Rasp de courgettes en de
aardappelen met de kegel voor grof
raspen ((EE11)). Snij de ui fijn met behulp
van de kegel voor grof snijden ((EE33)).
Fruit alle groenten in een beetje boter.
Wissel laagjes groenten, gekookte rijst,
groenten af. Voeg de met ei, peper en

zout geklopte melk toe.
Bestrooi met geraspte Gruyèrekaas en

klontjes boter. 
Zet in de oven bij 180°C (20 min).

OOrraannjjee  kkeeggeell
FFIIJJNN  RRAASSPPEENN

((EE22))
Coleslaw

(voor 4 personen)

¼ witte kool,  2 wortels, 
3 eetlepels mayonaise, 

3 eetlepels vloeibare room, 
2 eetlepels azijn, 

2 eetlepels poedersuiker. 

Snij de witte kool in stukjes met behulp
van de kegel voor grof snijden ((EE33)) en
rasp de wortels met de kegel voor fijn

raspen ((EE22)). 
Meng dit in een kom. Bereid de saus
door de mayonaise, vloeibare room,

olie, azijn en de suiker.
Overgiet de geraspte groenten met de
saus, meng en laat 1 uur in de koelkast

staan.

GGeellee  kkeeggeell
VVOOOORR  RRAASSPPEENN

((EE55))

Appelgratin 
met amandelen

(voor 4 personen) 

6 appels, 
60 g bruine suiker, 

50 g boter, 
50 g hele amandelen, 

20 cl room, 
1 theelepel kaneel.

Schil de appels, haal het klokhuis eruit
en snijd ze in kwarten. Snijd in reepjes
met behulp van de kegel voor fijn

snijden (E4) en fruit deze reepjes in 30
g boter. Smeer een ovenschaal met

een beetje boter in en leg de
gekaramelliseerde appels op de
bodem. Maal de amandelen tot

poeder met behulp van de kegel voor
raspen (E5). Meng in een kom het
amandelpoeder, de room en de

kaneel. Giet dit mengsel op de appels
en bestrooi met bruine suiker. Zet in de

oven bij 160°C (45 min).
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HET APPARAAT REINIGEN

OPBERGEN

RECYCLEN

• TTrreekk  aallttiijjdd  ddee  sstteekkkkeerr  vvaann  hheett  aappppaarraaaatt  uuiitt  hheett
ssttooppccoonnttaacctt  vvoooorrddaatt  uu  hheett  mmoottoorrbbllookk  ((AA))
rreeiinniiggtt..

• Dompel het motorblok niet onder, houdt het niet
onder de lopende kraan. Reinig het motorblok
met behulp van een vochtige doek. Droog het
daarna zorgvuldig af.

• Het magazijn ((DD)), de duwstaaf ((CC)), de kegels
((EE11,,  EE22,,  EE33,,  EE44,,  EE55)) en het opbergaccessoire ((FF))
kunnen in de vaatwasmachine gereinigd

worden, in de bovenste korf op het programma
« ECO » of « LICHT VUIL ». 

• GGaa  vvoooorrzziicchhttiigg  mmeett  ddee  kkeeggeellss  oomm  wwaanntt  ddee
ssnniijjvvllaakkkkeenn  vvaann  ddee  kkeeggeellss  zziijjnn  bbiijjzzoonnddeerr
sscchheerrpp..

• In het geval kunststof delen door
voedingsmiddelen zoals worteltjes verkleuren,
wrijft u deze met een in voedingsolie
gedrenkte doek; vervolgens reinigt u deze
delen zoals gewoonlijk. 

• Alle kegels ((EE11,,  EE22,,  EE33,,  EE44,,  EE55**)) kunnen op het
apparaat opgeborgen worden. 
Stapel de 5 kegels ((ffiigg..1100)) en plaats ze in de
opening aan de voorzijde van het magazijn
((DD))  ((ffiigg..1111)). Het opbergaccessoire ((FF)) wordt

op de opening aan de voorzijde van het
magazijn ((DD)) vastgeklikt ((ffiigg..1111)).

• Opbergen van het snoer: duw het snoer in de
hiervoor bedoelde holte (CORD STORAGE) 
((ffiigg..1122)).

EELLEEKKTTRRIISSCCHH  OOFF  EELLEEKKTTRROONNIISSCCHH  PPRROODDUUCCTT  AAAANN  HHEETT  EEIINNDD  VVAANN  DDEE  LLEEVVEENNSSCCYYCCLLUUSS

Uw apparaat werd ontworpen om gedurende vele jaren dienst te doen.
Wanneer u echter op een dag besluit het te vervangen, werp het dan niet met het huisvuil weg
maar breng het naar het hiervoor door de gemeente ingerichte verzamelpunt (of een milieustraat
indien van toepassing).

Help het milieu te beschermen!

Uw apparaat bevat talrijke materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Breng het naar een daarvoor bestemd verzamelpunt zodat het apparaat verwerkt
kan worden.
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