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Gourmet Recipe Guide 
& Instructions 



This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm 
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product was purchased. They can 
take this product for environmental safe recycling.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED
UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
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BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Neem bij het gebruik van de Veggetti® Power altijd de volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Lees de instructies goed door voordat u de Veggetti® Power gebruikt. Als u de

instructies niet opvolgt, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.
2. De Veggetti® Power is bedoeld voor gebruik met wisselstroom. Controleer voor het

eerste gebruik of het voltage van het stopcontact overeenkomt met de informatie
op het typeplaatje van de Veggetti® Power.

3. Houd altijd toezicht als een apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van
kinderen.

4. Plaats dit product niet op een heet oppervlak of in de nabijheid van open vuur,
zoals een gasoven.

5. Gebruik geen andere hulpmiddelen en accessoires of uw vingers om voedsel door
de vulopening van de Veggetti® Power te duwen. Dit kan schade of letsel tot gevolg
hebben. Gebruik nooit uw handen om voedsel in het apparaat te duwen. Gebruik
altijd de pers van de Veggetti® Power.

6. Doe niet langer dan een minuut achtereen fruit of groente in de Veggetti® Power.
7. De Veggetti® Power is niet bedoeld voor het verwerken van vlees.
8. Verwijder nooit de messen wanneer het apparaat in gebruik is.
9. Steek uw vingers niet in de messen van de Veggetti® Power.
10. Gebruik alleen de accessoires die bij het apparaat zijn geleverd. Het gebruik van

opzetstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan
brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

11. Haal in de volgende omstandigheden altijd de stekker uit het stopcontact: als het
apparaat niet normaal werkt · voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud
pleegt · na elk gebruik · wanneer u het apparaat niet gebruikt · voordat u
onderdelen van de Veggetti® Power verwijdert of plaatst.

12. Trek de stekker NIET aan het snoer uit het stopcontact.
13. Gebruik de Veggetti® Power niet wanneer: het apparaat is gevallen · de messen

beschadigd of incompleet zijn.
14. Gebruik het apparaat niet buiten.
15. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
16. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De garantie en

productaansprakelijkheid vervallen bij commercieel of onjuist gebruik of het niet
opvolgen van de instructies in de handleiding.

17. Reinig voorafgaand aan gebruik de Veggetti® Power en alle onderdelen, behalve
het elektrische apparaat, in warm water met zeep. Laat de stekker, het snoer en
het motorblok niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen, om het
risico van een elektrische schok te vermijden.

18. Alle onderdelen van de Veggetti® Power behalve het elektrische motorblok
(onderstel, snoer en stekker) zijn geschikt voor het bovenste rek van de vaatwasser.

19. Raak bewegende delen niet aan. Bewegende onderdelen – steek uw vingers niet in

        de opening.
20. Gebruik de Veggetti® Power niet als het snoer of de stekker is beschadigd of als het

apparaat niet goed werkt, of wanneer het is gevallen of op andere wijze is
beschadigd.

21. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig.
22. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door

personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, mits dit gebeurt onder toezicht en zij geïnstrueerd
zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico’s
begrijpen. Het apparaat is geen speelgoed. Reiniging en onderhoud door de
gebruiker mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

23. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen. Reiniging en
onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

24. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde
dat zij worden begeleid of geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat
en op de hoogte zijn van de risico’s ervan. Dit apparaat is geen speelgoed.

25. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u
accessoires verwisselt of met uw vingers in de buurt komt van bewegende
onderdelen.

26. Indien het snoer of de stekker beschadigd is, moet het onderdeel worden
vervangen door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf om gevaarlijke
situaties te voorkomen.

LET OP: OPEN HET APPARAAT NIET VOORDAT DE MESSEN ZIJN GESTOPT 
MET DRAAIEN. HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U 
ONDERDELEN VERWIJDERT OF PLAATST. BEWEGENDE ONDERDELEN – 
STEEK UW VINGERS NIET IN DE OPENINGEN. SCHERPE MESSEN – GEBRUIK 
ALTIJD DE PERS. 

OPMERKING OVER HET SNOER: De Veggetti® Power is voorzien van een 
gepolariseerde stekker (het ene pinnetje is breder dan het andere). Om het risico 
van een elektrische schok te vermijden, kan deze stekker slechts op één manier in 
het stopcontact worden gestoken. Draai de stekker om als deze niet helemaal in het 
stopcontact past. Raadpleeg een erkende elektricien als de stekker dan nog steeds niet 
past. Breng nooit wijzigingen aan de stekker aan. 1. Het meegeleverde netsnoer is kort, 
om het risico te verminderen dat het in de knoop raakt of dat iemand erover struikelt. 
2. Eventueel kunt u een verlengsnoer gebruiken. Gebruik verlengsnoeren altijd
voorzichtig. 3. Houd bij het gebruik van een verlengsnoer rekening met het volgende:
Het netsnoer moet geschikt zijn voor gebruik met de Veggetti® Power. · Laat het
verlengsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg dat kinderen er
niet over kunnen struikelen of eraan kunnen trekken.
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MESSEN

De Veggetti® Power wordt geleverd met vier roestvrijstalen messen:

1. Dun spiraalmes – voor smalle pastaslierten, rösti, garneringen enzovoort.
2. Dik spiraalmes – voor brede pastaslierten, pastasalades, coleslaw enzovoort.
3. Spiraalsnijder – voor uienringen, appelschijfjes enzovoort.
4. Plakjessnijder – voor chips, roerbakgroenten enzovoort.

LET OP:

SNIJGEVAAR: Scherpe messen. Aanraking kan letsel tot gevolg hebben. Houd de 
messen uit de buurt van uw handen en andere lichaamsdelen. Wees voorzichtig. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.

ONDERDELEN

Vulopening Veggetti® Power-moterblok

Netsnoer

Tandwiel

Stekker

Veggetti® Power-
pers

Kruisvormig mes

Kom

1. 2.

3. 4.

Veggetti_Power_IM.indd   12-13 17-01-18   09:23



MESSEN

De Veggetti® Power wordt geleverd met vier roestvrijstalen messen:

1. Dun spiraalmes – voor smalle pastaslierten, rösti, garneringen enzovoort.
2. Dik spiraalmes – voor brede pastaslierten, pastasalades, coleslaw enzovoort.
3. Spiraalsnijder – voor uienringen, appelschijfjes enzovoort.
4. Plakjessnijder – voor chips, roerbakgroenten enzovoort.

LET OP:

SNIJGEVAAR: Scherpe messen. Aanraking kan letsel tot gevolg hebben. Houd de 
messen uit de buurt van uw handen en andere lichaamsdelen. Wees voorzichtig. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.

ONDERDELEN

Vulopening Veggetti® Power-moterblok

Netsnoer

Tandwiel

Stekker

Veggetti® Power-
pers

Kruisvormig mes

Kom

1. 2.

3. 4.

Veggetti_Power_IM.indd   12-13 17-01-18   09:23



USAGE INSTRUCTIONS

1. Zet de Veggetti® Power voor gebruik op een
schoon, vlak en droog oppervlak in de buurt van
een stopcontact.

2. Zorg dat het motorblok stevig op de kom zit
(afbeelding 1).

3. Steek de stekker nog niet in het stopcontact. Kies
het gewenste mes en doe het in de tandwielhouder.
Zorg dat de bovenkant van het mes gelijk is met de
bovenkant van het tandwiel (afbeelding 2).

4. Plaats het onderdeel met de vulopening bovenop
het mes en tandwiel en draai het naar rechts om te
vergrendelen.

5. Was en droog de groenten en fruit die u gaat
verwerken.

6. Snijd het product eventueel kleiner zodat het door
de vulopening past.

7. Snijd de uiteinden van het product en duw de
Veggetti® Power-pers met het kruisvormige blad in
het platte uiteinde (afbeelding 3).

8. Zorg dat er zich geen restjes in de vulopening
bevinden. Steek de stekker in het stopcontact en
zet de Veggetti® Power aan (afbeelding 4).

9. Duw de Veggetti® Power-pers met het fruit of
de groente langzaam op het draaiende mes (zie
afbeelding 5).

LET OP: Wanneer u het einde van het fruit of de 
groente bereikt en niet verder kunt duwen, zet u de 
Veggetti® Power uit en haalt u voorzichtig de pers uit 
het apparaat. Verwijder eventuele resten en gooi ze weg.

Zet de Veggetti® Power uit als het product vast blijft 
zitten in de vulopening, en haal de stekker uit het 
stopcontact. Draai vervolgens het onderdeel met de 
vulopening naar links om het te ontgrendelen en 
verwijderen, zodat u de resten gemakkelijker kunt 
verwijderen.

ONDERHOUD & REINIGING:

Laat de stekker, het snoer en het motorblok niet in 
aanraking komen met water of andere vloeistoffen.

Wees altijd voorzichtig wanneer u de Veggetti® 
Power met de hand schoonmaakt, met name in de 
buurt van de messen. Haal onderdelen uit elkaar 
voordat u ze schoonmaakt.

Maak het motorblok van de Veggetti® Power alleen 
met de hand schoon en laat het aan de lucht drogen. 
Alle andere onderdelen zijn geschikt voor het bovenste rek van de vaatwasser.

Als u de Veggetti® Power met de hand afwast, spoel de messen dan af met warm water 
en zeep. Gebruik een niet-schurende borstel om eventuele voedselresten tussen de 
messen te verwijderen. Gebruik GEEN spons.

Eventueel kunt u het grote tandwiel loshalen en met warm water en zeep afspoelen. 
De opening van het tandwiel kunt u met een vochtige doek afnemen. Haal voor het 
schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat 
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen 
niet met het apparaat kunnen spelen. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit 
het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of met uw vingers in de buurt komt 
van bewegende onderdelen. Indien het snoer of de stekker beschadigd is, moet het 
onderdeel worden vervangen door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf 
om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een 
woonhuis of vergelijkbare locatie, zoals:
• De keukenruimte in een winkel, kantoor of andere werkomgeving.
• Een boerderij.
• Hotel- en motelkamers of andere verblijfsruimten.
• Gastenkamers.

OPBERGEN: Verwijder het onderdeel met de vulopening, draai het om en plaats het 
in het tandwielcompartiment. Doe de pers in de vulopening. Na het schoonmaken en 
drogen kunt u alle messen bewaren in de kom van de Veggetti® Power.

1.

2.

3.

4.

5.
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Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de EU bij het restafval 
mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of voor de 
volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, 
dient het product op een verantwoorde wijze te worden gerecycled, ter 
bevordering van duurzaam hergebruik van materialen. Lever gebruikte 
apparaten in bij een inzamelpunt bij u in de buurt of neem contact op met 
de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft. Zo kan er worden 
gezorgd voor een milieuvriendelijke verwerking.

INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN
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