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Inleiding
Hartelijk dank dat u gekozen hebt 
voor de melkopschuimer van  
Ambiano. Hiermee hebt u een kwa-
litatief hoogwaardig product aange-
schaft, dat voldoet aan de hoogste 
prestatie- en veiligheidsstandaards. 
Voor de juiste omgang en een lange 
levensduur raden wij u aan de vol-
gende aanwijzingen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de 
veiligheidsaanwijzingen zorgvul-
dig door, voordat u het apparaat in 
gebruik neemt. U vindt een aantal 
belangrijke en nuttige aanwijzingen 
die voor het in gebruik nemen door 
iedere gebruiker begrepen en op-
gevolgd moeten worden. Bewaar de 
bedieningshandleiding en geef deze 
mee als u het apparaat aan iemand 
anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd. 

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. Het 
apparaat voldoet aan de eisen van de 
Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het GS-teken 
van het onafhankelijke testinstituut:

Gebruik volgens de 
voorschriften 
De melkopschuimer is uitslui-
tend bestemd voor het op-
warmen of opschuimen / klop-
pen van melk. Bovendien is 
het apparaat niet bestemd 
voor commercieel gebruik, 
maar uitsluitend voor gebruik 
in de privéhuishouding, maar 
niet in keukens voor mede-
werkers in winkels, kanto-
ren en andere commerciële 
bedrijven, niet in agrarische 
bedrijven en niet door klanten 
in hotels, motels en andere 
wooninstellingen of ontbijt-
pensions. Iedere andere toe-
passing van of wijziging aan 
het apparaat is niet volgens 
de voorschriften, kan ver-
wondingen veroorzaken en 
is principieel verboden. Voor 
schade die ontstaan is door 
niet reglementair gebruik of 
een verkeerde bediening, kan 
geen aansprakelijkheid geac-
cepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Algemeen

ID 1111248457
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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

A) Afdichting

B) Deksel (met geïntegreerde  
houder voor de inzetelementen)

C) Handgreep

D) Vloeistofreservoir

E) Basisapparaat

F) Aan-/uitschakelaar

G) Basisstation

H) Opschuimer

I) Klopper

J) Opname (voor inzetelementen)

K) Gebruiksaanwijzing en  
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

A

E

F

G

B

D

J

B C

IH
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Veiligheid

Lees alle onderstaan-
de veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken 
en verwondingen en 
het risico voor materi-
ele schade en schade 
aan het apparaat.

Algemene veiligheids-
aanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte 
vermogens 
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen van 
8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte fy-
sieke, sensorische of men-
tale vermogens of gebrek 
aan ervaring en/of kennis, 
als ze onder toezicht staan 
of geïnstrueerd werden 
over het veilige gebruik 
van het apparaat en de 
eventueel daaruit voortko-

mende gevaren begrepen 
hebben.

- Het reinigen en het onder-
houd door de gebruiker 
mogen niet uitgevoerd 
worden door kinderen, 
 tenzij ze 8 jaar of ouder 
zijn en onder toezicht 
staan. Het apparaat en zijn 
aansluitsnoer moeten bij 
kinderen jonger dan 8 jaar 
uit de buurt gehouden 
worden. 

- Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Kinde-
ren herkennen het gevaar 
niet dat ontstaan kan bij 
het omgaan met elektri-
sche apparaten. Gebruik 
en bewaar het apparaat 
daarom buiten het bereik 
van kinderen jonger dan 
8 jaar. Laat het snoer niet 
naar beneden hangen, 
zodat er niet aan getrokken 
kan worden.

- Houd het verpakkings-
materiaal verwijderd van 
kinderen – verstikkings-
gevaar!
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- Kleine onderdelen kunnen 
levensgevaarlijk zijn als ze 
ingeslikt worden.

Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
- Sluit het apparaat alleen 

aan een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd, 
geaard stopcontact aan 
met een netspanning die in 
overeenstemming is met de 
opgave op het typeplaatje.

- Als het snoer beschadigd is, 
mag dit alleen vervangen 
worden door een door de 
fabrikant genoemde werk-
plaats om gevaar voor ver-
wondingen en ongevallen 
evenals beschadiging van 
het apparaat te voorkomen.

- Zorg er voor dat het geaard 
stopcontact in de buurt zit 
van het apparaat en goed 
bereikbaar is, zodat de stek-
ker er in geval van storing 
snel uitgehaald kan wor-
den.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door 
erkende werkplaatsen. Niet 

deskundig gerepareerde 
apparaten vormen een ge-
vaar voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zon-
der toezicht als het aanstaat 
om ongevallen te voorko-
men.

- Om ongelukken te voor-
komen, mogen er nooit 
meerdere huishoudelijke 
apparaten aan hetzelfde 
geaarde stopcontact aan-
gesloten worden (bijv. met 
een 3-weg stekker).

- Dompel het apparaat nooit 
in water en gebruik het niet 
buiten, zodat het niet bloot-
gesteld wordt aan regen of 
ander vocht! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Indien het apparaat toch in 
het water gevallen zou zijn, 
trek dan eerst de stekker uit 
het stopcontact en haal dan 
het apparaat eruit! Gebruik 
het apparaat daarna niet 
meer, maar laat het eerst 
controleren door een er-
kend servicestation. Dit 
geldt ook als het snoer of 
het apparaat beschadigd is 
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of als het apparaat gevallen 
is. Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Haal altijd de stekker uit 
het stopcontact als het ap-
paraat niet gebruikt wordt 
en voor iedere reiniging of 
bij storingen! Nooit aan het 
snoer trekken! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Let er op dat het snoer 
of het apparaat nooit op 
hete oppervlakken of in de 
buurt van warmtebronnen 
geplaatst wordt. Leg het 
snoer zo neer dat het niet 
in contact komt met hete of 
scherpe voorwerpen. Ge-
vaar voor een elektrische 
schok!

- Knik in geen geval het 
snoer en wikkel het niet 
om het apparaat want dit 
kan leiden tot een breuk in 
het snoer. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet 
als u op een vochtige on-
dergrond staat of als uw 
handen of het apparaat nat 

zijn. Gevaar voor een elek-
trische schok!

- Open het apparaat nooit 
zelf en probeer in geen 
geval om met metalen 
voorwerpen in het apparaat 
te komen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

Gevaren bij de werking van de 
melkopschuimer
- Bij de werking van elektrische 

warmteapparaten ontstaan er 
hoge temperaturen, die ver-
brandingen kunnen veroor-
zaken, bijv. hete stoom, heet 
deksel of de hete behuizing. 
Pak de hete melkopschuimer 
alleen bij de handgreep vast. 
Wijs ook andere gebruikers op 
de gevaren – verbrandings-
gevaar!

- Het apparaat mag alleen ge-
bruikt worden met het mee-
geleverde basisstation. Doe er 
alleen melk in, als het appa-
raat niet op het basisstation 
staat om gevaarlijke situaties 
te voorkomen!

- Zorg er voor dat u het appa-
raat op een antislip en hitte-
bestendige ondergrond zet. 
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Zet het apparaat niet direct 
tegen een muur of onder een 
hangkastje om een opeen-
hoping van hitte te voorko-
men. Dek het apparaat nooit 
af als het aanstaat. Zorg voor 
voldoende vrije ruimte en 
een veilige afstand tot alle 
licht smeltende en brandbare 
voorwerpen om gevaarlijke 
situaties te voorkomen.

- Zet het apparaat niet onder 
een hangkastje of dergelijke, 
de ontsnappende stoom zou 
beschadigingen kunnen ver-
oorzaken.

- Raak nooit de bewegende 
onderdelen aan. Grijp tijdens 
de werking nooit in het vloei-
stofreservoir.

- LET OP: open het deksel niet 
tijdens de werking, dit kan 
leiden tot verbrandingen en 
de melk zou er uit kunnen 
spatten.

- Laat het apparaat volledig 
afkoelen, voordat u het reinigt 
en/of opbergt. Gevaar voor 
verbrandingen.

- Gebruik het apparaat in geen 
geval zonder melk en nooit 
zonder een correct opgezette 
deksel (incl. correct aange-
brachte afdichting) om ge-

vaarlijke situaties te voorko-
men.

- Gebruik het apparaat alleen 
voor het kloppen, opschui-
men of opwarmen van melk.

- Let er op dat u niet te veel of 
te weinig melk in het vloei-
stofreservoir doet. De gevulde 
hoeveelheid mag niet minder 
zijn dan de MIN-markering 
binnen in het vloeistofreser-
voir en niet meer dan de MAX-
markering voor de desbetref-
fende bedrijfsstand. Als er te 
veel ingedaan wordt, kan er 
hete melk of schuim ontsnap-
pen.

- Verwarm de melk in het appa-
raat altijd maar één keer! Ver-
wijder de melk (incl. schuim) 
direct na het opschuimen 
resp. opwarmen uit het vloei-
stofreservoir. Laat geen melk 
in het apparaat zitten om de 
gezondheid niet in gevaar te 
brengen.

- Het apparaat is niet bestemd 
om met een externe tijdscha-
kelaar of een aparte afstands-
bediening te werken.

- Doe geen hete melk in het ap-
paraat.
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- Gebruik het apparaat niet met 
een verbogen of beschadigde 
opschuimer.

- Zet en gebruik het apparaat 
altijd op een droge, vlakke 
en antislip ondergrond. Het 
oppervlak moet niet gevoe-
lig zijn voor spatten en moet 
gemakkelijk te reinigen zijn, 
omdat spatten niet altijd 
voorkomen kunnen worden.

- Tijdens de werking en bij het 
openen van het deksel kan 
er hete stoom ontsnappen. 
Verbrandingsgevaar!

- Gebruik alleen originele ac-
cessoires. Bij het gebruik van 
niet originele accessoires 
moet rekening gehouden 
worden met een verhoogd 
gevaar voor ongevallen. Bij 
ongevallen of schade met niet 
originele accessoires vervalt 
elke aansprakelijkheid. Bij het 
gebruik van vreemde acces-
soires en de daaruit voort-
vloeiende schade aan het ap-
paraat vervalt elke aanspraak 
op garantie.

- Bedenk dat het apparaat (bijv. 
het vloeistofreservoir) ook 
na het uitschakelen nog zeer 
heet kan zijn.  
Verbrandingsgevaar!

- Let erop dat er geen vloeistof 
op het basisstation, op het 
netsnoer of op de stekker 
terechtkomt.

-  Oppervlakken die met voe-
dingsmiddelen in contact 
komen dienen te worden 
gereinigd zoals beschreven in 
het hoofdstuk "Onderhoud, 
reiniging en verzorging".
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Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruik-
saanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of die-
nen voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen! 

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt 
met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
"Afvalverwijdering").
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Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledigheid 
en eventuele transportschade 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Gebruik het in 
geval van twijfel niet, maar 
neem in dat geval contact op 
met onze klantenservice. Het 
serviceadres vindt u in onze 
Garantiebepalingen op de 
Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een 
verpakking om het te beveiligen tegen 
transportschade.

• Haal het apparaat voorzichtig uit 
zijn verpakking.

• Verwijder alle delen van de verpak-
king.

• Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en 
verzorging".

• Zet het apparaat in de buurt van 
een geaard stopcontact. Zorg er 
voor dat dit goed bereikbaar is.

• Zet het basisstation (G) op een ge-
schikte ondergrond.

• Doe de stekker van het apparaat in 
het geaarde stopcontact.

Mocht uw apparaat niet 
werken, kijk dan in het hoofd-
stuk "Storing en oplossing".

• Verwarm voor het eerste gebruik 
2-3 keer water in het apparaat en 
gooi dit weg om eventuele verpak-
kingsresten te verwijderen.
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Gebruik van het apparaat
Uw melkopschuimer is uitgerust met 
2 inzetelementen, een opschuimer 
(H) en een klopper (I). Afhankelijk van 
wat u met uw melk wilt doen, moet u 
een van beide inzetelementen op de 
opname (J)  in het vloeistofreservoir 
zetten. Daarbij biedt de melkopschui-
mer u vier verschillende instelmogelijk-
heden die u kunt kiezen door de aan-/
uit-schakelaar (F) meerdere keren in 
te drukken. U kunt middels verschil-
lende toerentallen de geprefereerde 
consistentie van het melkschuim (vast 
of zacht/luchtig) kiezen en bepalen 
of u de opwarmfunctie van het ap-
paraat wel of niet wilt gebruiken. In 
combinatie met de beide opzetstukken 
raden wij u, afhankelijk van de gekozen 
apparaatinstelling en de gewenste 
bereiding, de volgende gebruiksmoge-
lijkheden aan.

A: Opschuimer (H)
• Melk opwarmen en opschuimen met 

de volgende mogelijkheden 
 met vast schuim 
 met zacht/luchtig schuim 
 met weinig schuim

• Melk opschuimen (zonder opwarm-
functie).

B: Klopper (I)
• Melk opwarmen en kloppen.
• Melk kloppen (zonder opwarm-

functie)

Aanwijzing: Door het gebruik van de 
klopper (I) kunt u uw melk kloppen 
met een relatief hoge snelheid, hij 
wordt daardoor romiger en er vormt 
zich een dunne laag melkschuim op 
de oppervlakte.

Houd er rekening mee dat de maximale 
vulhoeveelheid enerzijds afhangt van 
het gebruikte opzetstuk en anderzijds 
van de instelling waarmee u het ap-
paraat gebruikt. Daarom zijn er in het 
vloeistofreservoir 2 “MAX”-markeringen 
aangebracht. De bovenste “MAX”-mar-
kering (ca. 300 ml) geeft de maximale 
vulhoeveelheid aan als u de klopper 
(I) wilt gebruiken, maar ook van de 
opschuimer (H) bij een lager toerental. 
Omdat het melkschuim, dat ontstaat 
bij het gebruik van de opschuimer (H) 
in combinatie met een hoger toerental, 
een beduidend groter volume heeft, 
mag de melk hierbij slechts gevuld 
worden tot aan de onderste “MAX”-
markering (ca. 150 ml).

TIP: Aan de onderkant van het dek-
sel (B) zit een houder waarin u het 
inzetelement, dat u niet wilt gebrui-
ken, kunt bevestigen. Om het inzet-
element daarin te bevestigen, neemt u 
het bij het bovenste uitstekende deel 
vast en plaatst u het met de onderste 
opening op de houder aan de onder-
kant van het deksel (B). Zo zijn beide 
inzetelementen altijd bereikbaar aan 
het apparaat aangebracht, het ene aan 

Bediening
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de opname (J) in het vloeistofreservoir 
(D) en het andere inzetelement in de 
houder van het deksel (B).

Station met middencontact  
(basisstation (G)):
Uw melkopschuimer heeft een sta-
tion met een praktisch middencon-
tact (basisstation (G)). Dat betekent 
dat u hem in elke richting op het 
basis apparaat (E) kunt zetten, zonder 
er op te hoeven letten of hij precies 
past.

Uw apparaat heeft ook een veiligheids-
voorziening (“lift-off switch-off”). Als 
u het basisapparaat (E) van het basis-
station (G) haalt, schakelt het apparaat 
automatisch uit. Om het opnieuw te 
gebruiken, zet u het basisapparaat (E) 
weer op het basisstation (G) en voert 
u de gewenste instelling uit. Als u de 
AAN/UIT-schakelaar (F) niet opnieuw 
indrukt, blijft het apparaat uitgescha-
keld.

Bediening

Als u de opwarmfunctie van 
het apparaat gebruikt, wordt 
uw melk verwarmd tot ca. 
65-70 °C.

Uw melkopschuimer beschikt over 
vier mogelijke instellingen. Afhankelijk 
van de instelling waarmee u het ap-
paraat wilt gebruiken, moet u de aan-/
uit-schakelaar (F) als volgt indrukken. 
Bovendien vindt u hierna, afhankelijk 
van de betreffende instelling, verdere 
belangrijke aanwijzingen voor het 
gebruik van het apparaat en de acces-
soires.

Instelling 1 
  Melk opwarmen en opschuimen 
met vast schuim

Bij deze instelling raden wij u aan om 
de opschuimer (H) te gebruiken. Vul de 
melk hoogstens tot aan de onderste 
MAX-markering in het vloeistofreser-
voir. Om deze instelling te activeren, 
drukt u één keer op de aan-/uit-schake-
laar. Het bijbehorende controlelampje 
duidt aan dat de functie geselecteerd 
of geactiveerd is, en het apparaat 
begint met het opschuimen en opwar-
men. 
Zodra de benodigde temperatuur be-
reikt is, schakelt het apparaat automa-
tisch uit. De duur is daarbij afhankelijk 
van de hoeveelheid en begintempera-
tuur van de melk.
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Instelling 2
   Melk opwarmen en opschuimen 
met zacht/luchtig schuim

Bij deze instelling raden wij u aan om 
de opschuimer (H) te gebruiken. Vul de 
melk hoogstens tot aan de onderste 
MAX-markering in het vloeistofreser-
voir. Om deze instelling te activeren, 
drukt u twee keer achter elkaar op de 
aan-/uit-schakelaar. Het bijbehorende 
controlelampje duidt aan dat de func-
tie geselecteerd of geactiveerd is, en 
het apparaat begint met het opschui-
men en opwarmen.  
Zodra de benodigde temperatuur be-
reikt is, schakelt het apparaat automa-
tisch uit. De duur is daarbij afhankelijk 
van de hoeveelheid en begintempera-
tuur van de melk.

Instelling 3
 A) Melk verwarmen en opschuimen 
met weinig schuim

 B) Melk opwarmen en kloppen

Hierbij kunt u zelf bepalen of u de melk 
met de opschuimer (H) wilt verwarmen 
en licht wilt opschuimen of dat u de 
melk met de klopper (I) wilt verwarmen 
en kloppen. Ongeacht het geselecteer-
de gebruik, kunt u bij deze instelling de 
melk tot aan de bovenste MAX-marke-
ring vullen.
Om deze instelling te activeren, drukt 
u drie keer achter elkaar op de aan-/
uit-schakelaar. Het bijbehorende con-
trolelampje duidt aan dat de functie 
geselecteerd of geactiveerd is, en het 

apparaat begint met het opschuimen 
of roeren en opwarmen.
Zodra de benodigde temperatuur be-
reikt is, schakelt het apparaat automa-
tisch uit. De duur is daarbij afhankelijk 
van de hoeveelheid en begintempera-
tuur van de melk.

Instelling 4 
  A) Melk opschuimen zonder op-

warmfunctie
 B) Melk kloppen zonder opwarm-
functie

Bij deze instelling kunt u zelf bepalen 
of u de melk met de opschuimer (H) 
zonder opwarmfunctie wilt opschui-
men of dat u de melk alleen met de 
klopper (I) wilt kloppen zonder deze 
op te warmen. Als u de opschuimer 
(H) gebruikt, kunt u bij deze instelling 
de melk tot aan de onderste MAX-
markering vullen. U kunt de melk in 
combinatie met de klopper (I) tot aan 
de bovenste MAX-markering vullen.
Om deze instelling te activeren, drukt 
u vier keer achter elkaar op de aan-/
uit-schakelaar (F). Het controlelampje 
(blauw) geeft aan dat de functie is 
gekozen of geactiveerd en dat het 
apparaat start met het opschuim- of 
klopproces.
Het apparaat beëindigt automatisch 
het proces en schakelt na ca. 2 -2,5 
minuten uit.

Let op: Onafhankelijk van de gese-
lecteerde instelling blijft het contro-
lelampje vlak na de automatische 
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uitschakeling nog even knipperen en 
geeft op die manier aan dat de bewer-
king beëindigd is. Maar u kunt het ap-
paraat ook altijd met de hand uitscha-
kelen door op de AAN-/UIT-schakelaar 
(F) te drukken.

Het apparaat leegmaken

Het basisstation moet na elk 
gebruik van het net geschei-
den worden door de stekker 
uit het geaarde stopcontact te 
trekken. Laat het apparaat en 
alle accessoires helemaal 
afkoelen voordat u het reinigt 
en/of opbergt.

• Als de bereiding klaar is, dus als het 
apparaat uitgeschakeld is, trekt u de 
stekker uit het geaarde stopcontact.

• Haal nu het basisapparaat (E) van 
het basisstation (G).

• Haal voorzichtig het deksel (B) er af.
• Schep nu evt. het schuim met een 

lepel eruit. Als er nog melk in het 
vloeistofreservoir (D) aanwezig is, 
kan die worden uitgegoten aan de 
kant die tegenover de greep (C) ligt.

Aanwijzing: Laat het apparaat na elk 
gebruik afkoelen tot kamertempera-
tuur en reinig het volgens de aanwij-
zingen in het hoofdstuk "Onderhoud, 
reiniging en verzorging". Zo voorkomt 
u vooral bij veelvuldig gebruik van de 
opwarmfunctie dat de melk aan de 
bodem van het vloeistofreservoir (D) 
blijft plakken.
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Storing en oplossing

Storing: Oorzaak: Oplossing: 

Het apparaat 
doet helemaal 
niets.

De stekker van het apparaat  
zit niet in het stopcontact.

Doe de stekker in het geaarde 
stopcontact.

Het basisapparaat zit niet 
goed op het basisstation.

Zet het basisapparaat goed op 
het basisstation.

De AAN-/UIT-schakelaar is 
niet naar beneden gezet.

Druk de AAN-/UIT-schakelaar.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend 
sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp 
aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen.  
Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze  
startpagina www.gt-support.de.
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Trek voor het reinigen altijd 
de stekker uit het stopcontact 
en laat het apparaat helemaal 
afkoelen, voordat u het 
reinigt en opbergt! Dompel 
het basisstation en het 
basisapparaat nooit in water. 
Gevaar voor een elektrische 
schok!

Gebruik geen scherpe 
reinigings- en schuurmidde-
len zoals schuursponsjes, 
deze kunnen onherstelbare 
schade aan het apparaat 
veroorzaken.

Zorg er absoluut voor dat er 
geen vloeistof binnen in het 
basisstation of het basis-
apparaat komt. Gevaar voor 
een elektrische schok!

 
• Gebruik voor het reinigen van de 

buitenkant van het apparaat een 
droge, eventueel iets vochtige, goed 
uitgewrongen doek.

• Vervolgens goed droog wrijven.
• Het vloeistofreservoir (D) spoelt 

u voorzichtig uit met warm water 
met een afwasmiddel. Vervolgens 
grondig uitspoelen met schoon 
water en helemaal laten drogen. Let 
er absoluut op dat er geen vloeistof 
binnen in het basisapparaat (E) bin-
nendringt.

• Het deksel (B), de afdichting (A), de 
(eruit gehaalde) opschuimer (H) en 

de klopper (I) kunnen gereinigd wor-
den in warm water met afwasmid-
del. Vervolgens grondig afspoelen 
met schoon water en helemaal laten 
drogen.

Onderhoud, reiniging en verzorging
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De verpakking van het product 
bestaat uit te recyclen materia-
len. Het verpakkingsmateriaal 
kan voor recycling afgegeven 
worden op openbare inzamel-
plaatsen.

Oude apparaten horen niet 
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met 
wettelijke voorschriften moet 
het oude apparaat aan het 
einde van zijn levensduur 
ingeleverd worden bij een 
geschikte opslag voor afval. 
Op die manier worden de 
waardevolle stoffen in oude 
apparaten hergebruikt en 
wordt het milieu gespaard. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de 
verantwoordelijke gemeente-
lijke instantie of uw plaatselijk 
afvalverwerkingsstation.

Verwijdering

Technische gegevens
Nominale spanning: 220-240V~
Nominale frequentie: 50-60Hz
Nominaal vermogen: 500W
Veiligheidsklasse: I
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