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U hebt net een product aangeschaft van het merk Siméo. Het werd met zorg ontwikkeld 
en heeft diepgaande controletesten ondergaan. 
Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in ons merk en hopen dat dit toestel u volle-
dig kan bekoren. 
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel gaat gebruiken en bewaar 
deze zorgvuldig om later te raadplegen indien nodig. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Handgreep 
deksel

Openingsknop 
deksel

Basis van 
het toestel

Controlelampje 
Warmhouden

Verwarmingsplaat en 
sensor (niet zichtbaar) 

Deksel

Drup opvang 

Controlelampje 
Koken

Bedieningsknop
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

•  Houd u aan de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsvoorschriften van deze gebruik-
saanwijzing. Bij niet naleven hiervan vervalt de garantie. 

• Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik. 
•  Indien het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabri-

kant, zijn dienst na verkoop of gelijkaardige om alle gevaar te vermijden. 
• Laat kinderen niet met het toestel spelen. 
• Gebruik enkel de oorspronkelijke stekker. 
• Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel. 
•  Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder 

zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan. 
•  Vind de volledige aanwijzingen om het toestel in alle veiligheid te reinigen in het 

onderdeel “Reiniging”  van deze gebruiksaanwijzing. 
• Dit toestel is bestemd voor huishoudelijke toepassingen, met uitzondering van  
•     o Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; 
•     o Boerderijen; 
•     o Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; 
•     o Bed & breakfast omgevingen. 
• en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. 
• Hanteer het toestel niet met natte handen. 
• Een verkeerd gebruik van het toestel brengt een risico op verwondingen. 
•  Dit toestel kan niet gebruikt worden met een externe timer of een 

afstandsbedieningsysteem. 
•  Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat ze 

onder toezicht staan of dat ze instructies hebben ontvangen aangaande het veilig 
gebruik van het toestel en dat ze de betreffende gevaren begrijpen. 

•  Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische 
of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, 
op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het 
gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende 
gevaren begrijpen.

• Dompel het toestel nooit onder in water of eender welk andere vloeistof. 
• Vermijd het overlopen op de stekker. 
•  De oppervlakte van de kookplaat bevindt zich onderaan de basis van het toestel en 

behoudt restwarmte na gebruik. 
• De oppervlakken van het toestel kunnen erg warm zijn wanneer het toestel in werking is. 
• Houd u aan de instructies van deze gebruiksaanwijzing. 
• Overlaad het toestel nooit. 
•  Indien de basis van het toestel erg warm wordt en/of indien u een warmtegeur 
waarneemt, zet de bedieningsknop onmiddellijk op off, trek de stekker uit het 
stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen vooraleer u het weer gaat gebruiken. 

• Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het toestel spelen. 

Controlelampje 
Koken

Bedieningsknop
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•  Vermijd bruuske bewegingen in de nabijheid van het toestel tijdens gebruik die de sta-
biliteit in gevaar zou kunnen brengen. 

•  Breng nooit plastic keukengerei (of andere warmtegevoelige materialen) in contact met 
de kookplaat in de basis van het toestel. 

•  Gebruik nooit metalen keukengerei aangezien deze de antikleeflaag van de kuip zou-
den kunnen beschadigen. 

• Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement. 
•  Hou verpakkingsmateriaal (plastic, polystyreen… zakken) buiten bereik van kinderen, 

deze vormen een mogelijke bron van gevaar.  
•  Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat vol-

doet aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische veiligheid.
•  Zorg dat de netspanning overeenkomt met de netspanning aangegeven op het type-

plaatje van het toestel. 
•  Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met ingebouwde aarding 

met een nominale intensiteit voldoende groot om de voeding van het toestel aan te 
kunnen. Wij raden aan om elementen te gebruiken van het merk NF. 

• Controleer voor elk gebruik of het elektrisch snoer in perfecte staat is. 
• Zorg dat het elektriciteitsnet voldoende sterk is om dit toestel aan te drijven. 
•  Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen andere toestellen aan 

op hetzelfde circuit. 
• Laat het toestel niet werken met een opgerold elektriciteitssnoer. 
• Hanteer het toestel niet met natte handen. 
• Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak. 
•  Zorg dat het toestel niet op de rand van de tafel of het keukentablet staat om te vermij-

den dat het zou omvallen. 
• Zorg dat het elektriciteitssnoer en eventuele verlengsnoeren niet in doorgangen worden 
geplaatst om omvallen te vermijden. 
•  Trek niet aan het elektriciteitssnoer of aan het toestel zelf om de stekker uit het 

stopcontact te trekken. 
•  Bij defect of slechte werking, is het gevaarlijk om het toestel zelf trachten te herstellen, 

breng het steeds naar een professioneel erkend Service Center van Siméo. U zal de 
gegevens van de dichtstbij gelegen Service Center vinden op: www.simeo.tm.fr. 

• Dit toestel is enkel bedoeld voor een gebruik binnenshuis. 
• Stel het toestel niet bloot aan weersinvloeden (vorst, regen, zon…).
•  Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron et vermijd dat het elektri-

citeitssnoer in contact komt met een warm oppervlak. 
•  Dit toestel is enkel bedoeld voor een huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik doet de 

garantie vervallen. 
• Reinig het toestel niet met agressieve chemische reinigingsmiddelen. 

Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog warm een tijdje na 
gebruik. Hanteer het toestel enkel met de handgreep. Weest ook voor-
zichtig met stoom dat onder het deksel uit zou kunnen komen bij het 
openen van de stoomuitlaat. 
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SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

• Trek de stekker steeds uit het stopcontact vooraleer u een accessoire verwijdert of 
vervangt. 
•  De verwarmingsplaat in de basis van het toestel zal na gebruik warm blijven, wees  

voorzichtig u niet te verbranden, bij reiniging bijvoorbeeld. 
•  Wees voorzichtig voor de stoom dat onder het deksel uit zou kunnen komen bij opening 

hiervan. 
•  Gebruik nooit ingrediënten buiten proportie, of ingepakte ingrediënten. Verwijder op 

voorhand alle verpakking, zoals papier, aluminium of folie dat zich rond het voedsel zou 
kunnen bevinden. 

•  Gebruik geen andere accessoires dan die met het toestel meegeleverd, dit zou het  
toestel kunnen beschadigen. 

• Laat het toestel nooit leeg werken. 
• Verplaats het toestel nooit wanneer het in werking is. 
•  Verplaats het toestel nooit, of berg het nooit op wanneer het nog warm is, laat het eerst 

in open lucht afkoelen. 
•  Laat het toestel niet werken onder een muurkast, een rek, noch in de nabijheid van 
brandbare materialen (stofferingen, papier, karton…).

•  Om alle risico op brand te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak 
(te vermijden: glazen plaat, geverniste tafel, plastic tafellaken, enz.) en houd het minstens 
10 cm van alle wanden. 

• Zorg dat de ruimte boven het toestel vrij is. 
•  Indien het water overloopt en in het toestel terecht komt, laat het toestel 2 tot 3 dagen 

drogen vooraleer u het opnieuw gebruikt. 
•  Indien het toestel zou vuur vatten, giet er geen water op, maar trek de stekker uit het 

stopcontact en smoor het vuur met een natte doek. 
• Laat het toestel nooit zonder toezicht werken. 
• Trek de stekker steeds uit het stopcontact vooraleer u de kuip verwijdert. 
• Gebruik de rijstkoker nooit zonder kuip, kook niet rechtstreeks in de basis van het toestel. 
• Gebruik de kuip niet buiten de rijstkoker. 
• Gebruik de kuip niet indien deze misvormd is of indien de antikleeflaag is beschadigd. 
•  Houd uw gezicht en handen uit de buurt wanneer u het deksel opent, de vrijgekomen 

stoom zou u kunnen verwonden. 
• Bedek het deksel en/of de stoomuitlaat niet tijdens het koken. 
•  Overschrijd het “MAX” niveau van de kuip niet, het zou kunnen overlopen, wat uw toestel 

zou kunnen beschadigen. 
• Kook geen vlees of vis dat nog bevroren is bij gebruik van het stoom accessoire. 
•  In het kader van het stoomkoken, kook het vlees tot het vleessap helder is, wat aangeeft 

dat het voldoende gekookt is om microben en bacteriën te elimineren. 
•  In het kader van het stoomkoken, kook de vis tot hij goed vast is, wat aangeeft dat het 

voldoende gekookt is om microben en bacteriën te elimineren.
• Bouw het toestel niet in. 
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•  Gebruik het toestel niet voor een ander doeleinde dan waarvoor het bedoeld is: rijst 
koken en stoomkoken. 

•  Bewaar geen ontvlambare sprays of eender welke andere ontvlambare producten in de 
nabijheid van het toestel. 

• Gebruik het toestel niet in een licht ontvlambare omgeving. 
• Gebruik het toestel niet in de nabijheid van een waterbron. 
• Dit toestel genereert hoge temperaturen die brandwonden zouden kunnen veroorzaken. 
•  In geval van contact van de huid met de warme delen van het toestel, plaats de brand-

wonde onmiddellijk onder een heel koude waterstraal en neem contact op met een 
dokter. 

• Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact in volgende gevallen
•       o Na gebruik
•       o Indien het zonder toezicht wordt gelaten
•       o Voor het monteren en demonteren
•       o Bij storing
•  Ontmantel of open het toestel nooit zelf, maar breng het naar een professioneel erkend 

Service Center van Siméo. Siméo is niet verantwoordelijk voor een tussenkomst van niet 
erkend personeel, een niet erkende tussenkomst doet de garantie vervallen. 

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Pak het toestel uit.
•  Verwijder alle plastic zakken, kartonnen en papieren die de verschillende delen van het 

toestel beschermen.
•  Reinig de verschillende onderdelen met een  lauw zeepsopje, spoel grondig en droog 

volledig.
• Wrijf de basis van het toestel met een zachte vochtige doek. 
• Zorg dat de onderdelen droog zijn vooraleer u het toestel gebruikt. 

 � Opgelet! Dompel de basis van het toestel nooit onder in water of eender welk andere 
vloeistof. 



7

RIJST KOKEN
Meet de gewenste hoeveelheid rijst af met de meegeleverde maatbeker. 
Giet de rijst in de kuip. 
Vul aan met water tot aan de overeenkomende aanduiding op de maatverdeling. 

Voorbeeld : voor het koken van 2 maatbekers rijst, voeg water toe tot aan de aanduiding 
2 CUPS. 

 � Opmerking: de aanduidingen in de wand van de kuip gegraveerd hebben enkel betrek-
king tot het koken van rijst, het woord CUP betekent maatbeker. 
 � Opgelet! Doe minstens een maatbeker rijst in de kuip van het toestel. 
 � Opgelet! Samen mogen het water en de rijst de “MAX” aanduiding in de kuip gegra-
veerd niet overschrijden. 

•  Plaats de kuip in de basis van het toestel, zorg dat de stoomuitlaat en de drup opvang 
goed op hun plaats zitten. Veeg de buitenkant van de kuip indien er waterdruppels zijn. 

•  Sluit het deksel van het toestel, u zal een klik horen. Kook niet met open deksel, dit zou 
een negatieve invloed hebben op het resultaat. 

•  Sluit het elektriciteitssnoer aan: eerst het uiteinde in de rijstkoker, dan de stekker in het 
stopcontact. 

• Zet de Aan/Uit schakelaar op stand On. 
• Zet de bedieningsknop naar boven, het controlelampje Koken gaat aan. 
•  Aan het einde van de kooktijd, neemt het toestel de totale opname van het water waar 
en schakelt automatisch over op warmhouden, het desbetreffende controlelampje gaat 
branden. 

• Zet de Aan/Uit schakelaar op stand Off.
• Doe het deksel open met de hiervoor voorziene knop, en bedien uzelf. 
• Sluit het deksel opnieuw om de rijst warm te houden, voor een tweede service. 
• Trek de stekker uit het stopcontact en het snoer uit de rijstkoker.

 ¡ Opmerking: het watervolume mag verhoogd worden in functie van de gewenste  
consistentie van de rijst. 

→ Voor een vaste rijst, houd u aan de doseringen zoals hierboven aangegeven
→ Voor een heel vaste rijst, voeg een beetje minder water toe dan hierboven aangegeven. 
→ Voor een plakkende rijst, voeg een beetje meer water toe dan hierboven aangegeven.

STOOMKOKEN
U zal groenten, vis of vlees (bij voorkeur gevogelte) kunnen stomen.  

•  Was en bereid de ingrediënten: geef voorkeur aan voorgesneden stukken boven hele 
stukken. Plaats in de inox stoommand. 

•  Giet 3 maatbekers water in de kuip, de hoeveelheid water geeft de stoomtijd aan (stomen 
tot het water volledig is verdampt). 
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•  Plaats de kuip in de basis van het toestel, zorg dat de stoomuitlaat en de drup opvang 
goed geplaatst zijn. Veeg de buitenkant van de kuip indien er waterdruppels zijn.

•  Plaats de inox stoommand met de te stomen ingrediënten in de kuip. 
•  Sluit het deksel van het toestel, u zal een klik horen. Kook niet met open deksel, dit zou 

een negatieve invloed hebben op het resultaat. 
•  Sluit het elektriciteitssnoer aan: eerst het uiteinde in de rijstkoker, dan de stekker in het 

stopcontact. 
• Zet de Aan/Uit schakelaar op stand On. 
• Zet de bedieningsknop naar boven, het controlelampje Koken gaat aan. 
•  Aan het einde van de kooktijd, neemt het toestel de totale opname van het water waar 
en schakelt automatisch over op warmhouden, het desbetreffende controlelampje gaat 
branden. 

• Zet de Aan/Uit schakelaar op stand Off.
• Doe het deksel open met de hiervoor voorziene knop, en bedien uzelf. 
• Trek de stekker uit het stopcontact en het snoer uit de rijstkoker.

RIJST KOKEN – AANBEVELINGEN 

 ¡ Opmerking: aangezien de kooktijd sterk kan variëren naargelang de ingrediënten, zijn 
de afmetingen indicatief. Gebaseerd op onze testen, het zou kunnen dat deze gege-
vens afwijken. 

Markeringen van de maatbeker (CUP)

Markeringen voor de rijst : 
- 40- : 40 ml rauwe rijst, hetzij ongeveer 40 gram
- 80- : 80 ml rauwe rijst, hetzij ongeveer 70 gram
- 120- : 120 ml rauwe rijst, hetzij ongeveer 110 gram
- 160- : 160 ml rauwe rijst, hetzij ongeveer 150 gram

Markeringen voor de vloeistoffen : 
¼ = 45 ml
½ = 90 ml
¾ = 135 ml
4/4 = 180 ml
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Voor het koken van lange witte rijst :

Lange witte rijst Cups Markering kuip Aantal personen

130g 1 1 1-2

260g 2 2 2-3

390g 3 3 3-4

520g 4 4 4-6

Voor het koken van Thaise of Basmati rijst :

Thaise of Basmati 
rijst Cups Markering kuip Aantal personen

130g 1 2 1-2

260g 2 3 2-3

390g 3 4 3-4

520g 4 6 4-6

Voor het koken van ronde rijst, sushirijst, klevend :

Ronde rijst,  
sushirijst, klevend Cups Markering kuip Aantal personen

130g 1 2 1-2

260g 2 3 2-3

390g 3 4 3-4

520g 4 6 4-6

Voor het koken van wilde rijst :

Wilde rijst Cups Markering kuip Aantal personen

130g 1 2 1-2

260g 2 4 2-4

390g 3 5 4-6
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TABEL STOOMKOKEN

 ¡ Opmerking: aangezien de kooktijd sterk kan variëren naargelang de ingrediënten, zijn 
de afmetingen indicatief. Gebaseerd op onze testen, het zou kunnen dat deze gege-
vens afwijken.

Voor een homogeen kookresultaat, overlaad de stoommand niet, de tijd gaat in vanaf dat 
er stoom is. 

Ingrediënten Hoeveelheid Kooktijd

Asperges in stukjes van 
10 cm 125 g 10 tot 15 min

Broccoli in roosjes 200 g 10 tot 15 min

Wortelen in fijne schijfjes 300 g 15 tot 20 min

Bloemkool in roosjes 300 g 15 tot 20 min

Courgettes in gemiddelde 
schijfjes 300 g 10 tot 15 min

Boontjes 200 g 15 tot 20 min

Aardappelen in kwartjes 300 g 20 tot 25 min

Erwtjes 200 g 15 tot 20 min

Prei in stukjes 250 g 20 tot 25 min

Artisjok (hart) 300 g 20 tot 25 min

Visfilet 300 g 15 tot 20 min

Kokkels of venusschelpen 300 g 20 tot 25 min

Sint-Jacobsvruchten 200 g 10 min

Hard gekookte eieren 5 15 min

Zacht gekookte eieren 5 7 min

Escalope van gevogelte 300 g 20 tot 25 min

Dim Sum (Chinese ravioli) 200 g 15 min

 ¡ Opmerking: 180 ml water (= een maatbeker) komt ongeveer overeen met 30 minuten 
stoomkoken. 
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TIPS 

Soms is het aanbevolen om de rijst te wassen vooraleer u hem kookt, dit verwijdert het 
zetmeel van de buitenkant van de korrels en wast mogelijk vuil weg. 
Het wassen van de rijst zal een vaste rijst als resultaat hebben, waarvan de korrels makke-
lijk van elkaar te halen zijn. Indien u klevende rijst of rijst om sushi te bereiden wil verkrijgen 
is het aangeraden om de rijst niet te wassen.  

Het type en zelfs het merk rijst zal invloed hebben op de kookresultaten. 

REINIGING

• Zorg dat het toestel niet aangesloten is en helemaal afgekoeld. 
•  Gebruik een houten of siliconen spatel om de restjes los te krijgen die eventueel in de 

kuip zouden blijven kleven zijn. 

Stoomuitlaat

• Haal de stoomuitlaat van de binnenkant van het deksel. 
•  Spoel het onder stromend water, zorg hierbij dat het siliconen membraan op haar plaats 

en intact blijft. 
• Droog de stoomuitlaat en plaats het opnieuw, zorg dat het goed vast zit. 

 ¡ Opmerking: een reiniging na elk gebruik is vereist. 

Kuip

• Giet eventueel overgebleven kookvocht weg. 
•  Reinig de kuip met de hand, in een lauw zeepsopje. Gebruik enkel een zachte, niet 

schurende spons. 
• Spoel en droog de kuip zorgvuldig. 

Binnen deksel

• Droog het binnen deksel met een zachte spons met een lauw zeepsopje. 
• Spoel en droog. 

Basis en deksel van het toestel

•  Droog de basis en het buitendeksel van het toestel met een zachte, heel licht vochtige 
doek. 
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Verwarmingsplaat en sensor

•  Gebruik een houten stokje om restjes te verwijderen die zich in de sensor zouden  
verzameld hebben, deze zouden de goede werking kunnen verhinderen. 

• Droog met een heel zachte, licht vochtige doek, droog zorgvuldig. 

Accessoires

•  Reinig de maatbeker, de spatel en het inox stoommandje in een lauw zeepsopje.  
Gebruik enkel een zachte, niet schurende spons. 

• Spoel en droog zorgvuldig. 

DÉFECT OORZAAK OPLOSSING

De controlelamp-
jes zijn uit

De verwar-
mingsplaat is 
koud

De rijstkoker is niet 
aangesloten

Zorg dat het toestel 
goed is aangesloten 
en dat het stopcontact 
werkt

De Aan/Uit schakelaar 
staat op de off-stand Zet het op de on-stand

De verwar-
mingsplaat is 
warm

De controlelampjes of 
de verwarmingsele-
menten zijn defect

Breng uw toestel naar 
een professioneel 
erkend Service Center 
van Siméo

De controlelamp-
jes zijn aan

De verwar-
mingsplaat is 
koud

De verwarmingsele-
menten zijn defect

Breng uw toestel naar 
een professioneel 
erkend Service Center 
van Siméo

De kuip is  niet op haar 
plaats

Een sensor verhindert 
de werking van de 
weerstand indien de 
kuip niet op haar plaats 
is

TROUBLE SHOOTING
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De rijst is niet gaar en/of de kooktijd 
is erg lang

De kuip is niet in 
contact met de verwar-
mingsplaat want ze is 
vervormd

Vervang de kuip

De kuip is niet in 
contact met de verwar-
mingsplaat want de 
verwarmingsplaat is 
vervormd

Breng uw toestel naar 
een professioneel 
erkend Service Center 
van Siméo

De kuip is niet in 
contact met de verwar-
mingsplaat want ze is 
slecht geplaatst

Draai de kuip een 
kwartslag naar rechts 
en dan naar links 
om haar correct te 
plaatsen. 

Er zijn resten tussen 
de kuip en de 
verwarmingsplaat

Verwijder de resten

De rijst is overgaar

Een element verhindert 
dat de bedieningsk-
nop automatisch naar 
de Warmhoud modus 
schakelt

Breng uw toestel naar 
een professioneel 
erkend Service Center 
van Siméo

De thermostaat werkt 
niet goed

De rijstkoker gaat niet automatisch 
in Warmhoud modus 

De thermostaat werkt 
niet goed

Breng uw toestel naar 
een professioneel 
erkend Service Center 
van Siméo

De rijst kookt over

De stoomuitlaat is 
niet goed geplaatst of 
afwezig

Plaats de stoomuitlaat 
correct

De maximale hoeveel-
heden werden niet 
gerespecteerd

Houd u aan de  
maximale hoeveelheid 
aanduiding
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GARANTIE

•  De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik 
van het toestel. 

• Worden niet door de garantie gedekt:
•       o Slijtgevoelige onderdelen zoals de stoomplaat, stoomuitlaat en kuip
•       o Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving
•  De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen 

door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door 
herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

•  De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra 
van het merk.

•  Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Siméo op 09.69.320.328 of surf 
naar www.simeo.tm.fr .

•  De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie 
gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

•  De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak 
gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of 
het aankoopbewijs.

•  De termijn van de beschikbaarheid van de reservestukken voor een herstelbaar product 
bedraagt 3 jaar te rekenen vanaf de fabricagedatum (informatie vermeld op het identifi-
catieplaatje: lot- of serienummer).

•  Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele 
verpakking terug te sturen om bijkomende schade door trasport te vermijden. De garan-
tie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn 
geheel te bewaren.

• Bevoegde rechtbank: Straatsburg
•  De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale 

garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van 
artikels 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

TECHNISCHE KENMERKEN
Maximaal vermogen: 500W 
Bedrijfsspanning: 220-240 ~ 50/60Hz
Inhoud: 1,2L

OPMERKING
De garantie staat op bijgevoegde garantieblad. De garantie dekt normale slijtage niet. 
De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke schade door 
verkeerdelijk, oneigen, foutief, onredelijk, niet conform de gebruiksaanwijzing  gebruik of 
montage of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel. 
TOESTEL ENKEL VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
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MIJN NOTAS

VERNIETIGING VAN HET TOESTEL

Gelieve onderstaande aanwijzingen te respecteren: 

 ͳ  Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur niet weg samen met het normale 
huisvuil.

 ͳ De gemeente heeft een selectief verzamelsysteem voor dit type product, 
contacteer de gemeente voor informatie. Immers, elektrische en elektronische 
producten bevatten gevaarlijke substanties die schadelijk zijn voor het milieu of 
voor de gezondheid van de mens en die moeten gerecycleerd worden. 

 ¡ Dit document en deze afbeeldingen zijn niet contractueel – Met het oog op constante 
verbetering van het toestel, kunnen bepaalde kenmerken gewijzigd worden zonder 
voorafgaand bericht.
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