
Gebruiksaanwijzing Compact Cook Rasp- en schaafset 

20 Aandrijfas 

21 Dubbelzijdige rasp- en schaafschijf 

22 Siliconen afsluitring voor het speciale rasp- en schaafdeksel 

23 Speciaal rasp- en schaafdeksel 

24 Stamper 

 

LET OP: het speciale rasp-/schaafdeksel (met de invoerschacht voor 

groente) mag niet worden gebruikt als u ingrediënten in de kom 

warm maakt. Die is speciaal bedoeld voor het snijden van 

ingrediënten als de kom koud is. 

LET OP: kans op snijwonden. Wees heel voorzichtig bij het gebruik 

van de scherpe accessoires (messen en schijven) als u de kom 

leegmaakt en als u hem schoonmaakt. 

 

 

 

Onderdelen en montage  

Bevestig de aandrijfas voor de rasp-/schaafschijf (20) op de aandrijfas 

van de kom. Plaats vervolgens de rasp-/schaafschijf op de aandrijfas. 

U ziet dat de schijf tweezijdig is: de ene kant wordt gebruikt om te 

raspen, de andere om plakjes te snijden.   

Pak de schijf vast bij de twee ronde gaten, een voor de duim en een voor de wijs- of middelvinger. 

Let er daarbij op dat u zich niet snijdt. 

  



Bevestig vervolgens het speciale rasp-/schaafdeksel (15) voor raspen en in plakjes snijden (met de 

invoerschacht en de stamper). Draai het deksel met de klok mee en klik het vast op de kom. 

Maximale hoeveelheden ingrediënten en accessoires 

Raspen/schaven:  (Rasp- en schaafaccessoireset  is optioneel verkrijgbaar)  Snelheid 6 gedurende 

maximaal 30 seconden op programma 1 (raspen/snijden). Maximaal 500 gram in de kom. 

 

PROGRAMMA 

Raspen en snijden 

Tijd: 30 seconden (van 10 sec. tot 1 min.) 

Temperatuur: geen 

Snelheid: 5 (Van V4 tot V7) 

Accessoires: 

 

 

Voorbeeldrecepten: 

- Coleslaw met krab (Borrelhapjes, voorgerechten en soepen)  

- Grof gepureerde soep met groene groenten (Borrelhapjes, voorgerechten en soepen) 

Werkwijze:  

Voor dit programma worden de rasp-/snijaccessoires gebruikt (optioneel verkrijgbaar).  

Bevestig de rasp-/snijaccessoires (20, 21, 22, 23, 24) in de kom, voeg de ingrediënten toe en start het 

programma.   

3 geluidssignalen geven aan dat het programma is afgelopen.  

Zijn alle ingrediënten al voordat het programma afgelopen is geraspt of in plakjes gesneden, houd 

dan de centrale knop even ingedrukt om het programma te annuleren in plaats van het alleen te 

onderbreken). Als het programma niet op de juiste manier wordt geannuleerd gaat het verder zodra 

het deksel wordt gesloten.   

De tijd voor het programma en de snelheid voor het mixen kunnen worden aangepast met dit 

programma. Druk op ‘Time’ (‘Tijd') en ‘Speed’ (‘Snelheid’) en stel de gewenste gegevens in met de 

centrale draaiknop. 

 


