
www.beko.co.uk

TBS3164X

01M-8839563200-2618-01

Power Blender
Gebruikershandleiding

NL



Lees deze handleiding eerst!
Zeer gewaardeerde klant,
Wij danken u dat u hebt gekozen voor dit Beko-apparaat. We hopen dat u het 
beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie 
van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle 
andere verstrekte 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 
de instructies op door op alle informatie en waarschuwingen te letten in de 
gebruikershandleiding.
Betekenis van de symbolen
De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze 
handleiding:

Belangrijke informatie en nuttige aanwijzin-
gen voor gebruik.

WAARSCHUWING: Waarschuwingen 
voor levensgevaarlijke situaties en schade 
aan eigendommen.

Geschikt voor contact met voedsel.

Dompel het apparaat, het netsnoer of de 
stekker niet onder in water of in een andere 
vloeistof.

Beschermingsklasse voor een elektrische 
schok.

www.beko.co.uk

Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-richtlijn. Gemaakt in China.



De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten ver-
tegenwoordigen 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. Doseerdop
2. Deksel
3. Lekvrije afdichting
4. Maatbeker
5. Mengas
6. Plaatsingsvoet voor kan
7. Motoreenheid
8. Aan(I) / UIT(O) 

Snelheidsregelknop 
9. Pulse-knop

10. Antislipvoetjes
11. Snoeropwindgedeelte
12. Smoothieknop
13. Ijsknop
14. Sausknop
15. Automatische reinigingsknop
16. Mengaccessoire
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In geval van verlies, beschadiging 
of noodzaak tot vervanging van de 
onderstaande onderdelen:

 • Kan met deksel bovenaan – vol-
ledige set (2,3,4)

 • Spatel – zwart onderdeel dat u 
gebruikt om fruit/groenten vanaf 
de opening in het deksel boven-
aan in de kan opeen te duwen (1)

 • Set van 4 rubberen voeten (10)

Technische 
gegevens
Spanning:  220-240V~ 50-60 

Hz
Stroomverbruik: 1600 W
Technische wijzigingen en ont-
werpaanpassingen zijn voorbe-
houden.
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Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u bescher-
men tegen het risico op persoonlijk letsel of schade 
aan materiaal. 
Het niet naleven van deze instructies laat elke wil-
lekeurige garantie vervallen. 
1.1 Algemene veiligheid
• Lees alle instructies.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door personen 

met een fysieke of geestelijke handicap of 
slechtziende personen of personen die geen 
ervaring met of kennis hebben van het apparaat, 
mits ze onder toezicht staan of zijn geïnformeerd 
over het veilige gebruik van het apparaat en de 
eventuele gevaren van het gebruik begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

• Gebruik geen apparaten met een beschadigd snoer 
of een beschadigde stekker of na een defect aan 
het apparaat, of op een of andere manier is gevallen 
of beschadigd. Neem contact op met de fabrikant 
via het telefoonnummer van de klantenservice voor 
informatie over controle, reparatie of afstelling.

1  Belangrijke veiligheids- en 
milieu-instructies
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• Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen 
hulpstukken, met inbegrip van conservepotten, kan 
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

• Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen. 
• Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of 

plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken. 
• Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel. 
• Uw netstroom moet overeenkomen met de 

informatie die u aantreft op het typeplaatje van het 
apparaat. 

• Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer. 
• De stekker van het apparaat niet met vochtige of 

natte handen aanraken. 
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u 

het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen 
toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat 
reinigt.

• Houd de mengas van het apparaat voorzichtig vast 
tijdens vervoer en reiniging. 

• Raak nooit de messen aan tijdens gebruik van het 
apparaat. Incorrect gebruik kan letsel veroorzaken.

1  Belangrijke veiligheids- en 
milieu-instructies
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• Vermijd contact met bewegende delen.
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Laat het snoer niet hangen over de rand van de 

tafel of het aanrecht.
• Houd handen en keukengerei tijdens het mengen 

uit de kan om het risico op ernstig persoonlijk letsel 
of schade aan de blender te verminderen. Er mag 
een schraper worden gebruikt, maar deze mag 
alleen worden gebruikt als de blender niet draait.

• De messen zijn scherp. Hanteer het apparaat 
voorzichtig.

• Gebruik de blender altijd met het deksel op zijn 
plaats.

• Meng geen hete vloeistoffen.
• Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker 

(één mes is breder dan het andere). Om het risico 
op elektrische schok te beperken, past deze 
stekker maar op één manier in een gepolariseerd 
stopcontact. Als de stekker niet volledig in het 
stopcontact past, moet u de stekker omkeren. Als 
het nog steeds niet past, neem dan contact op met 

1  Belangrijke veiligheids- en 
milieu-instructies



9 / NL

een erkende elektricien. Wijzig de stekker op geen 
enkele manier.

• Droog na het reinigen het apparaat en alle 
onderdelen voordat u het aansluit op de 
netspanning en vóór het bevestigen van de 
onderdelen.

• Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker 
niet onder in water of in een andere vloeistof. 

• Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, sla ze dan 
op buiten het bereik van kinderen. 

• Laat kinderen het apparaat niet gebruiken. Bewaar 
het apparaat buiten het bereik van kinderen.
 •BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1.2 Naleving van de WEEE-norm en 
verwerking van afvalproducten: 
Dit product voldoet aan de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU).  Dit product 
draagt een classificatiesymbool voor elektrische en elektronische afval-
apparatuur (WEEE).

1  Belangrijke veiligheids- en 
milieu-instructies
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1  Belangrijke veiligheids- en 
milieu-instructies

Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en 
materialen die hergebruikt en geschikt zijn voor recycling. Het 
product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet 
met het normaal huishoudelijk afval worden meegegeven. 
Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektri-

sche en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw gemeente om te weten 
waar zich het dichtstbijzijnde verzamelpunt bevindt.

1.3 Naleving van de RoHS-richtlijn
Het product dat u gekocht heeft, voldoet aan de EU RoHS Richtlijn 
(2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in 
de richtlijn worden gespecificeerd.

1.4 Verpakkingsinformatie
De verpakkingsmaterialen van het product zijn gemaakt van re-
cyclebare materialen in overeenstemming met onze Nationale 
Milieuvoorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg 
samen met het huishoudelijk of ander afval. Breng ze naar de 

verzamelpunten voor verpakkingsmaterialen aangewezen door de lokale 
instanties.
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2.1 Eerste gebruik
Reinig de onderdelen van het apparaat vóór het eerste gebruik (zie 3.1).

2.2 Werking

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet als het leeg is.

De maximaal toegestane temperatuur in het apparaat is 60 °C.

Plaats het apparaat op een 
stevig en vlak oppervlak.

Doe het te verwerken 
ingrediënt in de kan (4) en 
plaats het deksel (2) erop. 

Plaats de doseerdop (1) op 
het deksel (2) zo dat het 
lipje erop op de gleuven van 
het deksel zit, draai het in 
de vergrendelpositie en zet 
het vast.

Doe zacht voedsel of vloeistoffen in de blender voordat u hard voedsel of 
ijs toevoegt.

2 Gebruik 
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2 Gebruik 

Door wat water toe te voegen aan het apparaat kan het soepel 
draaien (bijv. 40 ml water voor 60 gr vast voedsel). Voeg het wa-
ter toe vóór de ingrediënten.

Als u tijdens het mengproces voedsel in de kan (4) wilt gieten, 
gebruikt u de inlaat van de doseerdop (1). Hef deze dop op en 
doe het voedsel via deze opening in de kan.

WAARSCHUWING: Steek geen vreemde voorwerpen in 
de kan (4) wanneer het apparaat in gebruik is.

1

1

2
2

31
2

Sluit het apparaat aan en 
draai de AAN-/UITKNOP (8) 
naar de AAN(I)-stand. 

Verwerk de ingrediënten 
met de gewenste snelheid 
met behulp van de 
snelheidsregelknop (8). 
Als het proces voltooid is, 
draait u de AAN-/UITKNOP 
(8) naar de UIT-stand (O) 
en trekt u de stekker uit het 
stopcontact.

Trek de kan (4) omhoog 
zonder te draaien om deze 
te verwijderen van de 
motoreenheid (7). Open 
het deksel (2) en haal het 
voedsel uit de kan.
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U kunt de doseerdop (1) of de inlaat van de doseerdop gebrui-
ken om tijdens het proces ingrediënten toe te voegen aan de 
kan (4). Om de doseerdop te verwijderen, draait u deze lichtjes 
in de richting 'Open' en trekt u er voorzichtig aan.

WAARSCHUWING: Verhoog geleidelijk de snelheid van 
het apparaat. Gebruik het apparaat niet plotseling op de hoog-
ste snelheid. Anders kan de motor oververhit raken.

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet langer dan 
2 minuten continu. Laat het 5 minuten afkoelen voordat u het 
weer in gebruik neemt.

2 Gebruik 
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2.2.1 Automatische programma‘s
Het apparaat is uitgerust met drie automatische programma‘s die u kunt 
gebruiken: Smoothie (12), IJs (13), Saus (14) en Automatische reiniging 
(15).

1
1

2 2

3

Doe de ingrediënten in de 
kan (4) en sluit het deksel 
(2). Draai de AAN-/UITKNOP 
(8) naar de AAN(I)-stand. 

Selecteer het gewenste 
automatische programma. 
Het geselecteerde 
programma wordt 
ingeschakeld en het 
programma begint met 
verschillende snelheden 
te draaien. Het programma 
stopt ongeveer 26 of 42 
seconden later. Het lampje 
knippert.

Als het proces voltooid is, 
draait u de AAN-/UITKNOP 
(8) naar de UIT-stand (O) 
en trekt u de stekker uit 
het stopcontact.

2.3 'Pulse'-stand
Druk op 'Pulse' (9) terwijl de snelheidsregelknop (9) in de AAN-stand (I) 
staat voor het mengen met korte snelle pulsen. Het apparaat stopt wan-
neer u de knop loslaat.

2 Gebruik 
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2 Gebruik 
2.4 Mengaccessoire
Met dit accessoire kunt u de ingrediënten die aan de zijkant achterblijven 
en niet in het mengproces zijn vermengd in de kan (4) doen.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat in de 
UIT-(8)stand (O) staat en volledig gestopt is als u het mengac-
cessoire (16) gebruikt.

Als u het apparaat op een willekeurig moment tijdens de werking 
wilt stoppen, draait u de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT-STAND (O).

2.5 Motorbescherming
De automatische motorbeveiliging wordt geactiveerd en stopt het appa-
raat bij oververhitting van het apparaat. In dit geval; 
1. Draai de AAN-/UITKNOP (8) naar de UIT(O)-stand.  
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat 15-20 minuten afkoelen. 
4. Trek de kan (4) omhoog en verwijder deze.
5. Draai de motoreenheid (7) ondersteboven en druk op de resetknop op 

de onderkant.
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2 Gebruik 

Als de resetknop niet werkt, laat u het apparaat iets langer af-
koelen en probeert u het opnieuw.

Na het gebruik van de resetknop kunt u het apparaat opnieuw instellen 
en gebruiken.  
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3.1 Reiniging

Voeg 1 of 1 ½ koppen lauw 
water en enkele druppels 
afwasmiddel toe aan de 
kan (4) en gebruik het 
programma Automatische 
reiniging om het gedurende 
26 seconden te laten 
draaien.

Trek vóór het reinigen de 
stekker van het apparaat uit 
het stopcontact.
Wacht tot de gebruikte 
accessoires volledig tot 
stilstand zijn gekomen.

Trek de kan (4) omhoog om 
deze te verwijderen van de 
motoreenheid (7).

Spoel de kan daarna.

U kunt de kan (4) en de doppen/deksels (2) in uw vaatwasser 
wassen. Het wordt aanbevolen het apparaat onmiddellijk na ge-
bruik te reinigen.

3 Reiniging en onderhoud
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3 Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING: Dompel de motoreenheid (7) niet onder 
in water. U kunt het schoonvegen met een vochtige doek.

3.2 Opslag 
 • Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te 

gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoe-

len voordat u het opbergt.
 • Bewaar het apparaat en zijn accessoires in de oorspronkelijke verpak-

king.
 • Bewaar het op een koele, droge plaats.
 • Houd het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.

3.3 Hantering en transport
 • Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke 

verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke 
schade.

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

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