
1 

 
 

Smoothieblender 
 
 
 

Model: WTG250 
 

Handleiding voor gebruik en bediening 
van/NL 

 
 

Let op: 
De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Het productontwerp kan 
zonder verdere waarschuwing veranderen. De inhoud van deze 
handleiding is nauwkeurig gecontroleerd. Onder voorbehoud van 
zetfouten. 
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ONDERDELEN 
 
 
 
 

Blenderbeker 
 
 

Mesunit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorunit 
 
 
 
 
 
 
 

Blenderbeker 

 
 
 

 
Buitenbeker 

 
 
 
 

Binnenbeker 
 
 

 
(dubbellaagse beker) 

 
 
 
 

Drinkdeksel 

 

 

 
 
 

 
 

Drinkdeksel 
 
 

Binnenbeker 
 
 
 

Buitenbeker 

 
Draai het drinkdeksel linksom 
om hem te vergrendelen. Maak 
hem los door het rechtsom te 
draaien. 

Hier vasthouden als u het 
drinkdeksel of de buitenbeker 
draait. 

 
 

Draai de buitenbeker linksom om 
hem te vergrendelen. Maak hem 
los door hem rechtsom te draaien. 

Vergrendeling voor 
dubbellaagse beker 
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BEDIENING 
 

01. Plaats de blenderbeker op een plat oppervlak 
met de opening naar boven. Vul de beker met 
uw favoriete ingrediënten. Niet vullen tot boven 
de MAX-aanduiding. 

 
 

02. Monteer de mesunit op de blenderbeker. 
 
 
 

03. Draai de blenderbeker om en zet hem 
verticaal vast om de motorunit. Zorg ervoor 
dat de beker met een klik op zijn plek komt te 
zitten in de kleine verdieping. 

 
 
 
 

Veiligheidsknop 
De blender stopt zodra u de knop loslaat. 

 
 
 

04. Als het apparaat een minuut heeft 
gedraaid, moet het vervolgens langer 
dan een minuut afkoelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Keer de blenderbeker om en plaats deze op een 
vlak oppervlak. Vervang de mesunit met het 
drinkdeksel. U kunt de beker de hele dag bij u 
houden. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Algemene veiligheidsmaatregelen bij gebruik van elektrische apparaten: 

LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES 

• Haal de stekker uit het stopcontact om de stroom van het apparaat af te sluiten. 
• Om elektrische schokken te voorkomen mag het snoer of het apparaat niet in 

water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. 
• Laat het snoer niet over de rand van een tafel hangen en zorg ervoor dat het geen warme 

oppervlakken raakt. 
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien. 
• Houd kinderen onder toezicht wanneer het apparaat in hun buurt wordt gebruikt. 
• Vermijd contact met draaiende delen. Houd tijdens gebruik uw handen 

en voorwerpen weg van de beker om schade aan het product en/of 
letsel bij personen te vermijden. 

• De messen zijn scherp. Wees voorzichtig. 
• Zet de mesunit nooit op de motorunit voordat de blenderbeker veilig is 

bevestigd. 
• Probeer niet om het apparaat aan te passen of te bewerken. 
• Geen warme vloeistoffen blenden. 
• Gebruik het apparaat niet als het snoer of het stopcontact niet naar 

behoren werkt. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk en neem 
contact op met de winkel waar u het hebt gekocht om het te laten 
repareren of vervangen. 
 

• Niet bedoeld voor gebruik buitenshuis of voor commercieel 
gebruik: uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. 

• Bedien het apparaat altijd op een recht oppervlak. 
• Neem de stekker uit het stopcontact wanneer de blender niet in gebruik is 

voordat u onderdelen plaats of losmaakt en voordat u het apparaat 
schoonmaakt. 

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Gebruik van accessoires 
die niet voor het apparaat zijn gemaakt, kan het risico van brand, 
elektrische schokken of andere schade aan product of letsel bij personen 
met zich meebrengen. 
 

• DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. 
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Het snoer 
 

• Het apparaat wordt geleverd met een Schuko-stekker. De gebruiker moet altijd controleren of 
het apparaat geaard is. Als het product bij u met een Schuko-stekker niet geaard is, kunt u bij 
uw verkoper een adapter kopen. 
 

 

• U kunt een verlengsnoer gebruiken, met de volgende voorzorgsmaatregelen: 
- Het verlengsnoer mag niet over een tafelrand hangen en moet buiten bereik van 

kinderen blijven. Het snoer moet zo worden geplaatst dat er niet over gestruikeld kan 
worden. 

- Niet aan het snoer trekken en het snoer niet verdraaien. 
 
 

 
 
 

 
TIP: Was de beker nadat u de inhoud hebt opgedronken. U kunt de 
beker de hele dag gebruiken voor water of andere koude drankjes. 
Let op: Om optimaal van het apparaat gebruik te maken moet u de 
ingrediënten in deze volgorde toevoegen: vloeistoffen, verse ingrediënten, 
bevroren yoghurt en ijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit apparaat is voorzien van een zekering die het beschermt als de motor 
oververhit raakt. 
 Als het apparaat onverwacht wordt uitgeschakeld, trekt u de stekker uit 
het stopcontact en laat u het apparaat minstens 15 minuten afkoelen 
voordat u het weer gebruikt. 
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Blendertips 
 

• Begin met het toevoegen van vloeistof, tenzij het recept anders vermeldt. 
• Snijd het fruit en de groenten in stukken van 1,8 tot 2,5 cm. 
• Vul de beker niet te ver. Als de motor stopt, schakelt u het apparaat 

onmiddellijk uit, maakt u de stekker los en laat u het apparaat ten minste 
15 minuten afkoelen. Haal dan een deel van het voedsel uit de beker en 
ga door met blenden. 

• Het apparaat is niet geschikt om aardappelpuree te maken, eiwit stijf te 
slaan, müslitoppings te hakken, deeg te kneden of rauw vlees te 
verwerken. 

 
 
 
 
 

 
Schoonmaken en opbergen 

 
 

BELANGRIJK: TREK DE STEKKER UIT HET APPARAAT VOORDAT U HET 
SCHOONMAAKT. DOMPEL DE MOTORUNIT NIET ONDER IN WATER OF 
ANDERE VLOEISTOFFEN. 
Gebruik een vochtige zachte doek met mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van de 
motorunit schoon te maken. Alle onderdelen behalve de motorunit zijn geschikt voor de 
vaatwasser. 
U kunt ook alle onderdelen behalve de motorunit met warm water en zeep 
wassen. Vervolgens grondig afspoelen en drogen. 

 
Na het schoonmaken plaatst u de mesunit terug op de blenderbeker en 
maakt u hem vast aan de motorunit. 
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Technische specificaties 
 
 
 
 

Productnaam Blender 

Productnummer NB250 

Spanning 220~240V 

Nominaal vermogen 250W 

Frequentie 50/60Hz 

Snelheid (rpm) 19.000~23.000 
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GARANTIE EN SERVICE 
Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- 
en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. 
De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u 
de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze 
gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens 
hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de 
servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden. 

 
De garantie geldt niet: 
- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten 
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt 
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd 
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd 
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd 

 
Transportschade 
Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper 
aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen 
waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het 
product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in 
verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade 
dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te 
worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen. 

 
Ongegronde service 
Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door 
de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten. 
 

 
Bedrijfsmatige aankoop 
Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte 
apparaten niet in een privéhuishouden, 
maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt 
(restaurant, café, kantine enz.) 
of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar 
meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige 
aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is 
bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruikt. 

 
SERVICE 
Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact 
worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. 
Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder 
de kop 'Service' en het formulier 'Overige SDA-producten'. 

 
De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de 
veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. 
De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd. 

Onder voorbehoud van zetfouten. 
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