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Gebruiksaanwijzing Melissa Potato Peeler  Art. Nr. 16220007 

 

Veiligheidsvoorschriften 

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat 
gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. 

• Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof,gebruik hem niet in de badkamer of in de vrije 
natuur. 

• Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. 

• Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is ingeschakeld. 

• Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje overeenkomen met 
de aanwezige netspanning. 

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven zoals 
kachels,fornuizen,ovens enz.. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten 
die vlam kunnen vatten zoals gordijnen,handdoeken enz.. 

• Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat 
uitgeschakeld is en afgekoeld. 

• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker,het snoer of het apparaat beschadigd is en 
wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw winkelier of de 
importeur Tel.079-3634242. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend verricht te 
worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen tot schade leiden en uw kunt 
uw garantie verspelen op uw apparaat. 

• Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. 

• Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet de gevaren die 
kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit 
zonder toezicht bij het apparaat. Mensen met verstandelijke of  geestelijke beperkingen mogen 
dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken. 

• Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. 

• Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. 

• Gebruik alleen de originele onderdelen. 
 
Gebruik 

• Plaats het apparaat steeds op een droge, horizontale Oppervlakte en geheel vrijstaand. 

• Het apparaat mag alleen ingeschakeld worden wanneer bak en deksel zijn geplaatst. 

• Controleer of het apparaat goed gemonteerd is. 

• Bij beschadiging van de bak (Schale) het apparaat niet verder gebruiken. 

• Laat het apparaat niet langer dan 4 minuten functioneren. Na 4 minuten dient U het apparaat te 
laten afkoelen. 

• Bij het schoonmaken denk een de scherpe onderdelen. 

• Geen voorwerpen in het apparaten steken. 

• Laat het aansluitsnoer niet over scherpe kanten hangen. 

• Zorg dat personen niet kunnen struikelen over het aansluitsnoer. 

• Het apparaat en aansluitsnoer mag niet in de nabijheid van warmtebronnen worden gebruikt. 

• Voor het schoonmaken dient U de contactstop te verwijderen uit de wandcontactdoos. 

• Het aansluitsnoer mag niet geknikt zijn. 

• Indien het apparaat of het aansluitsnoer beschadigd zijn, dan het apparaat niet gebruiken. 

• Bij beschadigingen dient U zich te wenden tot een vakman om de gewenste reparaties uit te 
laten voeren. 
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De belangrijkste onderdelen 
1. Deksel (Deckel) 
2. Reservoir (Schale) 
3. Motorhuis (Motoreinheit) 
4. Aan/uitschakelaar (Betriebsschalter) 
5. Schrap mes 
 
Bij het eerste gebruik 

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers. 

• Controleer of het apparaat evt. beschadigd is. 

• Maak alle onderdelen welke met ingrediënten in aanmerking komen goed schoon. 
 
 
Gebruik van het apparaat. 
1. Plaats de motor (3)op een horizontale vlakke oppervlakte. 
2. Plaats het reservoir (2) op het apparaat en zorg dat deze goed is gepositioneerd 
3. Breng de rasp (5) aan in het midden. 
4. Doe water in het reservoir. Let op !  Het water mag niet boven de rand van de rasp komen te 

staan. 
5. Vul het reservoir met de aardappels, leg deze als 1 laag neer met ruimte tussen de aardappels. 

Het apparaat kan ongeveer 1 kg aardappels per keer schillen ( 12-15 stuks) 
6. Plaats het deksel(1) op het reservoir (2) De pijl op het deksel moet in lijn zijn met de markering 

op het reservoir, Draai vervolgens het deksel in de vergrendeling. 
7. Plaats de contactstop in de wandcontactdoos en schakel het apparaat in met de 

aan/uitschakelaar (4). Schakel het apparaat na anderhalve minuut weer uit. 
8. Verwijder het deksel en neem de aardappelen uit, Spoel deze schoon mochten deze nog niet 

geheel goed geschrapt zijn schrap deze dan nogmaals. Onthoud dat u het apparaat even laat 
rusten tussen de schil momenten 

9. Evt. “Pitten”met een scherp mesje verwijderen. 
10. De duur van het schillen is afhankelijk van de grote van de aardappels. 

 
 
Schoonmaken 
1. Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos. 
2. Dompel het motorhuis nooit onder water. 
3. De onderdelen zijn niet geschikt voor een afwasmachine. 
4. Verwijder het deksel, reservoir en schijf, deze kunt u afwassen onder de kraan 
5. Het moterhuis aan de buitenkant schoonmaken met een zachte vochtige doek 
6. Gebruik nooit geen schurende reinigingsmiddelen. 
7. Na het schoonmaken, het apparaat volledig laten drogen. 
8. Maak het apparaat altijd goed schoon. 
 
Milieu vriendelijke verwerking. 
Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare restmaterialen welke hergebruikt 
kunnen worden. Informeer bij uw Gemeente waar U deze apparaten kunt inleveren. 
 

 


