HANDLEIDING MAGIMIX
ONDERDELENLIJST:
GEBRUIK ALLEEN DE ORGINELE ONDERDELEN!
NAAM:

MANCOPRIJS PER STUK:

1x deksel
1x grote kom
1x motorblok
1x stalen mes
1x aanduwer-maatbeker
1x kneedmes
1x eiwitklopper
1x verlengstuk
1x parmazaanrasp
1x juliënneschijf
1x raspschijf 2 mm
1x raspschijf 4 mm
1x plakjesschijf 2 mm
1x plakjesschijf 4 mm

€ 27,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 33,00
€ 10,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00

STAPPENPLAN:
STEEK NOOIT UW VINGERS OF KOOKGEREI IN DE KOM WANNEER DE MACHINE IS AANGESLOTEN OP
STROOM EN GA ALTIJD VOORZICHTIG OM MET MESSEN EN SCHIJVEN, DEZE ZIJN SCHERP.
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Haal het apparaat uit de verpakking
Plaats het apparaat op de gewenste plaats
Controleer de staat van het apparaat
Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelenlijst staan
Plaats het snoer in de daarvoor bestemde inkepingen onder het motorblok, om te zorgen dat
de machine goed stevig staat.
Plaats de kom op het motorblok (1) en draai hem naar rechts om hem te vergrendelen (2).
Schuif de midi-kom in de grote kom op de aandrijfas (3).
Schuif de mini-kom in de midi-kom op de aandrijfas (4).
Plaats het mes van de mini-kom op de aandrijfas (5).
Plaats de deksel op de kommen (6) en draai hem naar rechts totdat de deksel vergrendeld is
(7).
Met een druk op de ''on'' knop zet u het apparaat in werking. Let op: het apparaat draait
continue.
Houdt de “Pulse” knop ingedrukt voor gebruik. Het apparaat werkt nu met tussenpozen,
zodra u de knop loslaat stopt de machine automatisch.
Het apparaat kan enkel in werking worden gesteld wanneer de kom en de deksel goed
vergrendeld zijn. De vergrendeling/ontgrendeling doet u aan de zijkant van het apparaat en
niet aan de voorkant.
Met een druk op de “Off” knop zet u het apparaat uit. Ontgrendel de deksel nooit zonder
eerst op de “Off” toets te drukken.

TIPS/OPMERKINGEN:

1

Schoonmaaktips:
- Zorg dat de steker uit het stopcontact is.
- Dompel de behuizing met motor nooit onder water.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schuurmiddelen.
- Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Onderdelen zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser! (reinig deze met zeepsop)

BIJBEHORENDE FIGUREN:

stap 1 en 2

stap 3

stap 5

stap 6 en 7

stap 4

