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Lees eerst deze gebruikershandleiding!
Beste klanten,
Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u 
de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoog-
waardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebrui-
kershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door 
voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de 
toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook 
de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de 
gebruikershandleiding op.
Betekenis van de symbolen
De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

C Belangrijke informatie en nuttige aan-
wijzingen voor gebruik.

A
WAARSCHUWING: Waarschuwingen 
voor levensgevaarlijke situaties en 
schade aan eigendommen.

Materialen zijn geschikt voor aanra-
king met voedsel.

Het apparaat, het stroomsnoer of de 
stekker niet onderdompelen in water 
of andere vloeistoffen. 

Beschermingsklasse tegen een elekt-
rische schok.

Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.
Voldoet aan de WEEE-norm. Het bevat geen pcb.
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Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vo-
ordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheid-
sinstructies op om schade door incorrect gebruik te 
voorkomen! 
Bewaar de handleiding voor toekomstige raadp-
leging. Als dit apparaat aan een derde partij wordt 
doorgegeven, dient deze handleiding ook te worden 
overhandigd. 

 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor 
huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor 
professionele cateringsdoeleinden. Het mag niet 
commercieel gebruikt worden.

 • De messen zijn zeer scherp! Hanteer de scherpe 
messen met uiterste voorzichtigheid, vooral 
tijdens het verwijderen en reinigen, om letsel te 
voorkomen en volg alle instructies op. 

 • Controleer of de netspanning op het typeplaatje 
overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. 
De enige manier om het apparaat los te koppelen 
van het elektriciteitsnet is door de stekker uit het 
stopcontact te verwijderen. 

 • Voor extra bescherming moet dit apparaat 

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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worden aangesloten op een huishoudelijke 
aardlekschakelaar met een nominale waarde van 
niet meer dan 30 mA. Raadpleeg een elektricien 
voor advies. 

 • Dompel de motorbehuizing, stroomkabel of stekker 
niet onder in water of enige andere vloeistof. Houd 
het niet onder stromend water. Alleen het deksel 
en de plastic kan kunnen veilig worden gereinigd 
met water en afwasmiddel in de vaatwasser. 

 • Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, 
voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte 
verlaat of indien er zich een defect voordoet. 
Verwijder de stekker niet door aan het snoer te 
trekken. 

 • Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over 
scherpe randen, om elke schade te voorkomen. 

 • Houd de stroomkabel uit de buurt van hete 
oppervlakken en open vuur. 

 • Gebruik voor het apparaat geen verlengsnoer. 
 • Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of het 

apparaat beschadigd is. 

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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 • Haal het apparaat onder geen enkel beding uit 
elkaar. Bij schade veroorzaakt door onjuiste 
hantering worden geen garantieclaims 
geaccepteerd. 

 • Dit apparaat mag niet door kinderen worden 
gebruikt! Houd het apparaat en het snoer uit de 
buurt van kinderen. 

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 

personen (waaronder kinderen) met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met 
gebrek aan ervaring en kennis. Dit geldt niet voor 
deze laatste indien zij het gebruik van het apparaat 
werd aangeleerd of als ze het gebruiken onder 
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid.

 • Kinderen moeten altijd onder toezicht staan   om 
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat 
spelen.

 • Dit apparaat mag niet door kinderen worden 
gebruikt.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl 
het in gebruik is. Er wordt uiterste voorzichtigheid 
geboden als het apparaat gebruikt wordt in de 
buurt van kinderen en personen met verminderde 
fysieke, zintuigelijke of mentale vaardigheden. 

 • Voordat u het apparaat voor de eerste keer in 
gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met 
voedsel in contact komen zorgvuldig te reinigen. 
Zie voor details het deel "Reiniging en onderhoud". 

 • Gebruik of plaats het apparaat nooit op of in de 
buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, 
kookplaat of warme oven.

 • Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet 
voor bedoeld is.

 • Gebruik het apparaat nooit in of in de buurt van 
brandbare of ontvlambare plaatsen en materialen. 

 • Bedien het apparaat alleen met de bijgeleverde 
onderdelen.

 • Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte 
handen. 

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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 • Plaats het apparaat, bevestigingen, stroomsnoer 
of stekker nooit op hete oppervlakken zoals gas- 
of elektrische branders of oppervlakken van hete 
ovens en gebruik het nooit met hete vloeistoffen 
of voedsel. Laat heet voedsel en vloeistoffen 
tot min. 80°C of minder afkoelen vóór het in het 
apparaat te gebruiken.

 • Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak, 
schoon, droog en slipvrij oppervlak. 

 • Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand 
per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat 
iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in 
gebruik is. 

 • Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd 
toegankelijk is. 

 • Het mes is heel scherp! Hanteer om letsel te 
voorkomen het scherpe mes zeer voorzichtig, in 
het bijzonder bij het verwijderen en reinigen. 

 • Gebruik het apparaat niet als het mes beschadigd 
is of tekenen van slijtage vertoont. 

Reinig het apparaat nooit met blote handen. 

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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 • Probeer het apparaat nooit te gebruiken zonder 
het deksel. 

 • Probeer het deksel niet te verwijderen voordat de 
messen volledig stilstaan. 

 • Er kan een spatel worden gebruikt om het voedsel 
uit de plastic kan te verwijderen. Het apparaat 
dient uitgeschakeld te zijn voordat u dit doet. 

 • Laat het apparaat voor het verwerken van voedsel 
nooit langer draaien dan nodig. 

 • Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te 
voorkomen dat het mes en het apparaat beschadigd 
raken.

 • Dit apparaat is alleen bedoeld voor korte 
gebruiksperioden en mag slechts maximaal 1 
minuut continu achter elkaar gebruikt worden. 
Laat het apparaat na gebruik voldoende afkoelen. 

 • Vermaal geen ijsblokjes.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit 

alvorens accessoires te vervangen of onderdelen 
aan te raken die tijdens gebruik bewegen.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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1.1 Naleving van de WEEE-richtlijn en 
verwerking van afvalproducten 

Dit product bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals 
bepaald in de “Richtlijn voor toezicht op verwijdering van elekt-
rische en elektronische apparaten” uitgegeven door het 
Ministerie van milieu en stadsplanning. Voldoet aan de WEEE-
verordening. Dit apparaat werd van hoogwaardige onderdelen 

en materialen gemaakt die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn 
voor recycling. Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil aan 
het einde van zijn levensduur. Breng het naar een inzamelpunt voor de 
recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Vraag bij uw ge-
meente naar de inzamelpunten. Help mee het milieu en natuurlijke bron-
nen te beschermen door gebruikte producten te recyclen. 

1.2 Verpakkingsinformatie
De verpakking van het product is vervaardigd uit gerecyclede 
materialen overeenkomstig onze nationale wetgeving. Gooi de 
verpakkingsmaterialen niet weg samen met het huishoudelijk 
of ander afval. Breng ze naar de verzamelpunten voor verpak-

kingsmaterialen aangewezen door de lokale instanties.

1.3 Dingen die u kunt doen om energie te besparen
Snij het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat doet, zoals 
beschreven in de gebruikershandleiding. Volg de andere instructies en tij-
den gespecificeerd in de gebruikershandleiding op. Kies lage snelheidsni-
veaus indien geschikt voor het te bereiden voedsel. Schakel het apparaat 
uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.

1 Belangrijke veiligheids- en milieu-
instructies
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2 Compact Smoothie Maker
2.1 Overzicht

1

2

3

4
5

6
7

8
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2 Compact Smoothie Maker

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten 
vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden 
kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

1. Kan (x2)
2. Hakmes 
3. Motorbehuizing 
4. Lage snelheidsknop “I“
5. Hoge snelheidsknop “II“
6. Antislipvoetjes
7. Kabelhaspel 
8. Deksel 

2.2 Technische 
gegevens

Voedingsspanning: 220-
240 V~, 50/60 Hz
Vermogen: 350 W
Technische en ontwerpwijzigin-
gen voorbehouden.
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3 Bediening
3.1 Voorbereiding

A

W A A R S C H U W I N G : 
Schakel het apparaat 
uit en trek de stekker uit 
alvorens accessoires te 
vervangen of onderde-
len aan te raken die tij-
dens gebruik bewegen.

1. Verwijder al het verpakking- en 
stickermateriaal en gooi dit weg 
volgens de geldende wettelijke 
regelingen.

2. Neem de volledige eenheid van 
de motorbehuizing (3) eraf en 
plaats dit op een vlakke onderg-
rond, bijvoorbeeld op het aan-
recht.

A

WAARSCHUWING:
De meseenheid (2) is 
heel scherp! Hanteer 
om letsel te voorkomen 
het scherpe mes zeer 
voorzichtig, in het bij-
zonder bij het verwijde-
ren en reinigen.

3. Reinig alle onderdelen, met 
uitzondering van de motorbe-
huizing (3) zoals beschreven in 
"Reiniging en onderhoud". 

4. Zet vervolgens de blenderkan in 
de omgekeerde volgorde weer in 
elkaar.

5. Plaats de hakmeseenheid (2) 
op de kan (1) door hem met de 
wijzers van de klok mee te dra-
aien. U kunt de richting van de 
“vergrendel”-pijl zien aan de on-
derkant van de hakmeseenheid 
(2).

6. Zet de kan (1) op de motorbe-
huizing (3). Vergrendel de kan 
met de wijzes van de klok mee 
in overeenstemming met de 
“vergrendel”-pijl op de motorbe-
huizing (3).

7. Om de kan (1) weer los te maken, 
draai hem tegen de wijzers van 
de klok in.
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Lock Unlock

C
Zorg dat de uitspa-
ringen aan de onder-
kant van de kan (1) 
passen in die van de 
motorbehuizing (3).

8. Snij, voordat u het apparaat 
gebruikt, het voedsel in kleine 
stukjes. 

3.2 Mixen 
1. Plaats het apparaat op een vlak-

ke en droge ondergrond. De an-
tislipvoetjes (6) zorgen voor de 
stabiliteit van het apparaat.

2. Zorg ervoor dat de stroomkabel 
uit de stroomvoorziening geha-
ald is.

3. Verwijder de kan (1) van de mo-
torbehuizing (3); hiervoor draait 
u de kan tegen de wijzers van de 
klok in en u tilt hem op; zet het 
hakmes (2) uit en draai met de 
wijzers van de klok mee.

4. Doe nu de te mengen 
ingrediënten in de kan (1). De 
ingrediënten mogen slechts on-
geveer 2-5 cm lang zijn. 

C
Voeg water of melk 
toe om de blender 
soepel te laten func-
tioneren.

C

Meng 3 eenheden 
hard voedsel en 2 
eenheden water om 
soepel te kunnen 
mengen/pureren. 
(d.w.z. 60 g hard vo-
edsel op 40 ml wa-
ter).

3 Bediening
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A

WAARSCHUWING: Doe 
geen heet voedsel of 
hete vloeistoffen in de 
kan (1). Als u soep pu-
reert, zorg dan dat de 
temperatuur van de vlo-
eistof niet boven de 40 
°C komt.

A
WAARSCHUWING: Laat 
de blender nooit leeg 
(zonder voedsel) draa-
ien. 

A
W A A R S C H U W I N G : 
Laat de blender nooit 
werken zonder dat de 
kan op de motorbehui-
zing (3) is geplaatst. 

5. Sluit het reservoir met het hak-
mes (2).

6. Plaats het reservoir op de moto-
reenheid rechtop zodat het hak-
mes (2) naar onder wijst.

A
W A A R S C H U W I N G : 
Verplaats of draai de 
kan nooit nadat deze 
correct op zijn plaats is 
bevestigd.

7. Sluit de stekker aan op een gesc-
hikt stopcontact.

8. Druk op de vereiste snijsnelheid 
(4) of (5).

C
Om de blender op 
lage snelheid (4) te 
laten draaien, draait 
u de regelknop (9) op 
“1”.

C
Om met hoge snelhe-
id (5) te mengen, zet 
u de snelheidsregela-
ar op “II”.

A
W A A R S C H U W I N G : 
Laat de blender nooit 
langer dan 1 minuut 
draaien, anders kan 
deze oververhit raken.

A
W A A R S C H U W I N G : 
Laat het apparaat na-
dat het 1 minuut heeft 
gedraaid afkoelen vo-
ordat u hem opnieuw 
gebruikt.

A

W A A R S C H U W I N G : 
Zorg ervoor dat de 
motor uitgeschakeld 
is en geheel gestopt 
is voordat u de kan (1) 
uit de motorbehuizing 
(3) verwijdert.

3 Bediening
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A
W A A R S C H U W I N G : 
Plaats geen keukenge-
rei (schraper, vork enz.) 
in de kan (1) terwijl de 
blender draait.

9. Trek de stekker uit het stopcon-
tact.

10. Verwijder de kan (1) uit de mo-
torbehuizing (3) ; om dit te 
doen draait u de kant (1) tegen 
de wijzers van de klok in. 

11.  Verwijder het hakmes (2) door 
het tegen de wijzers van de 
klok in te draaien en zet het 
deksel van de kan (8) op de kan 
(1).

3 Bediening
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3.3 Maximale 
hoeveelheden en 
verwerkingstijd 

 • Zie de tabel met maximale ho-
eveelheden en verwerkingstijd.  

Ingrediënten Maximale hoeveel-
heden

Verwerkings-
tijd

Vruchten 100 - 200 g 20 - 30 seconden

Vruchtensap 100-200 g vruchten + 
water (optioneel) 

20 - 30 seconden

Milkshake 100 g vruchten +
300 ml melk

20 - 30 seconden

3.4 Tips voor 
mengen

 • Snij bij het mengen van vast 
voedsel zoals rauwe groente, ge-
bakken of ongebakken vlees en 
vruchten deze altijd in stukken 
van niet groter dan 2-5 cm voor-
dat u ze in de kan doet (1). Meng 
niet meer dan 2 koppen van dit 
voedsel in één keer. Dit versnelt 
het mengproces en vermindert 
slijtage aan de blendermessen.

 • Doe altijd eerst vloeibare in-
grediënten in de kan (1), tenzij 
anders staat aangegeven in een 
recept.

3 Bediening

 • Om dranken te mengen doet u 
alle ingrediënten op hetzelfde 
moment in de kan (1).

 • Meng niet te lang. Normaal 
gesproken hoeft u niet langer 
dan een paar seconden te men-
gen.

 • Te lang mengen kan voedsel pap-
perig maken.
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4 Informatie
4.1 Reiniging en 
onderhoud

A

W A A R S C H U W I N G : 
Gebruik nooit benzine, 
oplosmiddelen, schu-
urmiddelen, metalen 
voorwerpen of harde 
borstels om het appara-
ten te reinigen.

A

W A A R S C H U W I N G : 
De messen (2) van de 
snij-eenheid zijn zeer 
scherp! Hanteer de 
messen zeer voorzich-
tig om letsel te voorko-
men.

A
W A A R S C H U W I N G : 
Reinig het apparaat 
nooit met blote han-
den.

A

WAARSCHUWING: 
Reinig de blenderkan 
na elk gebruik. Laat 
geen etensresten 
hard worden op of 
binnenin de blender-
kan. Dit maakt het 
moeilijker om hem 
later te reinigen.

A

W A A R S C H U W I N G : 
Gebruik geen kokend 
water. De lagers van 
de messenassembla-
ge (2) zijn ontworpen 
met een levenslang 
smeermiddel; bloots-
telling aan kokend 
water kan deze lagers 
beschadigen en de le-
vensduur van de blen-
der verkorten.

1. Schakel het apparaat uit en trek 
de stekker uit het stopcontact.

2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Verwijder de kan (1) uit de mo-

torbehuizing (3). Spoel met wa-
ter om alle grote voedseldeeltjes 
te verwijderen die zich opgeho-
opt kunnen hebben in de kan.

4. Vervang de kan (1) op de motor-
behuizing (3).

5. Doe 1 tot 1 ½ koppen water met 
enkele druppels van een mild 
schoonmaakmiddel in de kan (1) 
en schakel gedurende enkele 
seconden naar snelheid “II” (5). 
Verwijder de kan (1) van de mo-
torbehuizing (3) en spoel met 
water. Herhaal indien nodig.
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4 Informatie

C

Dompel de motor-
basis of messene-
enheid niet onder in 
vloeistof en plaats ze 
niet in de vaatwas-
ser. Alleen het deksel 
(8) en de kan (1) mo-
gen worden onder-
gedompeld en in de 
vaatwasser worden 
geplaatst.

6.   Gebruik een vochtige zachte 
doek en wat mild schoonmaak-
middel om de buitenkant van 
het apparaat te reinigen.

7.  Veeg de motorbehuizing (3), het 
hakmes (2) en het deksel (8) af 
met een pluisvrije doek vóór het 
volgende gebruik.

4.2 Opbergen
 • Als u van plan bent het apparaat 

gedurende een lange periode 
niet te gebruiken, berg het dan 
zorgvuldig op.

 • Zorg ervoor dat de stekker van 
het apparaat uit het stopcontact 
is gehaald en het apparaat afge-
koeld en volledig droog is.

 • Draai het stroomsnoer niet rond 
het apparaat.

 • Bewaar het op een koele, droge 
plaats.

 • Zorg ervoor dat het apparaat 
altijd buiten het bereik van kin-
deren wordt gehouden.

4.3 Hanteren en 
vervoeren

 • Draag het apparaat bij hanteren 
en vervoeren in de oorspronke-
lijke verpakking. De verpakking 
van het apparaat beschermt het 
tegen fysieke beschadiging.

 • Zet niets zwaars op het apparaat 
of op de verpakking. Het appa-
raat kan beschadigd raken.

 • Het laten vallen van het appa-
raat kan ervoor zorgen dat het 
niet meer werkt of permanente 
schade veroorzaken.
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