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BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
Geachte klant,
Wij bedanken u dat u gekozen heeft voor Vita, de citruspers van Casa Bugatti. Zoals alle huishoudelijke 
apparatuur, moet ook deze citruspers voorzichtig en aandachtig gebruikt worden om letsel 
aan personen of schade aan de citruspers te voorkomen.

ALVORENS HET APPARAAT IN WERKING TE 
STELLEN, AANDACHTIG ALLE AANWIJZINGEN 
VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET
ONDERHOUD EN DE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
DOORLEZEN.
PERSONEN DIE DE GEBRUIKSAANWIJZING NIET GRONDIG KENNEN, MOGEN DE CITRUSPERS NIET GEBRUIKEN.

LET OP
De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke schade in het geval van:
- onjuist gebruik en gebruik dat niet overeenkomstig de voorziene doelen is
- door niet bevoegd personeel uitgevoerde reparaties
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires

Toepassing van de gebruiksaanwijzing
Voor nadere informatie of in het geval van problemen die niet afdoende in de onderhavige
gebruiksaanwijzing behandeld worden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van CASA BUGATTI.

DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG BEWAREN en 
niet vergeten de gebruiksaanwijzing door te geven aan wie het apparaat mogelijk na u gebruikt.
Als de gebruiksaanwijzing kwijtraakt voordat het apparaat gebruikt wordt, kunt u een gebruiksaanwijzing opvragen bij 
de klantenservice van CASA BUGATTI of een 
e-mail sturen naar het adres diva@casabugatti.it
Op de eerste pagina van de omslag treft 
u de bij de tekst behorende illustraties aan. 
Houdt de omslag geopend terwijl u de 
gebruiksaanwijzing doorleest.
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Deksel van PC – voor bescherming tegen stof
Grote perskegel – ideaal voor grote citrusvruchten (sinaasappels, grapefruits)
Kleine perskegel – perfect voor kleine citrusvruchten (citroenen, limoenen en kleine sinaasappels)
Pulpschaal – aan de onderkant van de kleine perskegel (3):  voorkomt het ophopen van pulp in de zeef 
(5) en zorgt ervoor dat er meer sap uit het vruchtvlees kan worden gehaald.
Zeef van massief roestvrij staal 18/10 - Om vruchtvlees en zaden van de citrusvruchten te zeven
Sapreservoir – Capaciteit 0,6 liter sap
Kabel met Voedingsstekker
Ontkoppelknop – Bugatti Draai-/gietsysteem 
Motorhuis
Glazen karaf met inhoud ca.  0,6 liter/21 fl.oz. 

Technische eigenschappen

Beschrijving van de onderdelen van de citruspers

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10    

Voeding
Nominaal vermogen
Afmetingen citruspers
Afmetingen glazen karaf
Hoofdgedeelte
Gewicht
Lengte voedingskabel
Bescherming tegen 
oververhitting

Zie gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat
Zie gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat
d:  22,5 x H 29 cm (d. 8 ¾ “ x 11 ½ “) circa  
d: 13.5 x H 12.5 cm (d. 5 ¼” x h5 “) circa
Gegoten in Zama en verchroomd ABS; karaf van glas
Circa 2,9 Kg
Circa 1,0 meter
Opgenomen conform de Amerikaanse en Canadese regelgeving
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 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ZORGVULDIG ALLE VOORSCHRIFTEN DOORLEZEN. 
HET APPARAAT MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT 
DOOR VOLWASSENEN EN PERSONEN DIE IN IEDER 
GEVAL VOORAF INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT 
HET GEBRUIK ERVAN HEBBEN ONTVANGEN.
DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG BEWAREN.
1. ALLE VOORSCHRIFTEN DOORLEZEN
2. OM ERNSTIG LETSEL, ELEKTRISCHE SCHOKKEN
EN BRAND TE VOORKOMEN, KABELS EN STEKKERS EN 
DE CITRUSPERS NIET GEHEEL OF GEDEELTELELIJK 
IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN 
ONDERDOMPELEN.
3. Citruspers gemaakt  ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. 
Het apparaat niet gebruiken voor andersoortig dan het specifiek aangegeven gebruik. Absoluut geen technische wijzigingen 
aanbrengen die veiligheidsrisico’s kunnen doen ontstaan.
4. Wanneer het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt wordt, moet zeer goed opgelet worden. Het apparaat mag niet 
worden gebruikt door kinderen of vanuit lichamelijk oogpunt, sensorisch of mentaal mindervalide personen, of personen 
met gebrek aan ervaring en kennis. Het apparaat mag alleen gebruikt worden door volwassenen en door personen die vooraf 
geïnstrueerd zijn over het gebruik. 
5. Het gebruik van niet aanbevolen of niet door de fabrikant verkochte verlengsnoeren kan brand, elektrische schokken of 
ernstig letsel veroorzaken. 
6. De onderdelen die onder elektrische spanning staan nooit aanraken. Deze onderdelen kunnen ernstige schokken of ernstig 
letsel aan personen veroorzaken.De citruspers aansluiten op een stopcontact met een hiervoor geschikte spanning. De spanning 
moet overeenkomen met de spanning die aangegeven is op het plaatje dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt. Het 
apparaat niet gebruiken op blote of met natte voeten.
7. Figuur A: Voedingskabel. De meegeleverde voedingskabel is kort, om het risico dat de kabel
in voorwerpen en personen verstrikt kan raken en zich om langere kabels kan wikkelen te verkleinen. Lange ontkoppelbare 
elektrische kabels of verlengsnoeren zijn verkrijgbaar en mogen alleen gebruikt worden als BEVOEGDE ELEKTRICIENS de strenge 
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veiligheidsnormen in acht nemen. GEEN ADAPTORS of regelaars gebruiken.
In het geval van gebruik van een lange elektrische kabel of verlengsnoer, moeten deze de volgende kenmerken bezitten:
a) De elektrische kabel of het verlengsnoer moet minstens dezelfde technische kenmerken als de technische eigenschappen van de 
citruspers hebben die vermeld zijn op het plaatje dat onder het apparaat bevestigd is.
b) Het verlengsnoer mag niet uit meubels of van een tafel of planken steken, om te voorkomen dat kinderen eraan kunnen zitten 
of het snoer weg kunnen trekken.
c) De citruspers niet op of in de buurt van een warm gasfornuis, elektrische kookplaat of een oven plaatsen.
d) De citruspers niet buiten gebruiken.
e) Ervoor zorgen dat de kabels niet van hoeken van de tafel of het keukenblad hangen of in aanraking komen met warme 
oppervlakten.
f) Niet aan het apparaat zitten nadat dit op welke manier dan ook gebreken heeft vertoond of beschadigd is.
Het apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt brengen om het te laten onderzoeken,
repareren of afstellen.
g) Als de voedingskabel of de stekkers beschadigd zijn, moeten ze door de fabrikant of door de technische dienst, of in ieder 
geval door een bevoegde persoon worden vervangen, zodat elk risico voorkomen wordt. Het gebruik van niet door de fabrikant 
aanbevolen accessoires kan brand, elektrische schokken en letsel aan personen veroorzaken.

8. Figuur B: U dient zich ervan te verzekeren dat kinderen niet de mogelijkheid hebben om met de citruspers te spelen. 
Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar van elektrische apparaten.
De citruspers op een plat oppervlak plaatsen, en controleren of de pootjes goed aansluiten op het ondersteunende oppervlak, 
en de citruspers dus niet om kan vallen. De citruspers niet op warme oppervlakken of in de buurt van open vuur plaatsen. 
9. Figuur C: Wanneer de citruspers in werking is, geen handen, keukengerei of andere werktuigen in de citruspers steken. 
Het inbrengen van een werktuig tijdens de werking kan ernstig letsel aan personen en onherstelbare schade aan de citruspers 
veroorzaken. 
10. Figuur D: Voor een correcte werking van de citruspers raden wij aan om deze op een vrij hoog vlak te plaatsen, in een 
voldoende verlichte en hygiënische ruimte en op een plek met een makkelijke toegang tot het stopcontact. De citruspers 
opstellen op minimaal 10 cm afstand van de muur.
11. De stekker (7) uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, alvorens een onderdeel uit het apparaat 
te halen of het apparaat te reinigen.
12. Figuur E: De citruspers nooit, om geen enkele reden, met vochtige/natte handen of een vochtige of natte

A

B
!

C
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doek aanraken. Altijd de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens het te 
reinigen.De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. De stekker ook altijd uit het stopcontact halen 
wanneer er onderdelen uit het apparaat gehaald worden of hier weer ingezet worden. Het apparaat moet gereinigd worden met 
een niet-schurende, droge of licht vochtige doek, waarop een paar druppels neutraal, niet agressief reinigingsmiddel gegoten 
worden (nooit oplosmiddelen gebruiken).
Uitsluitend en alleen de externe oppervlakken van de citruspers reinigen.
13. Dit is een apparaat dat tijdens het gebruik altijd in de gaten gehouden moet worden. 
14. Nooit de bewegende onderdelen aanraken.
15. Niet proberen om de veiligheidsmechanismen te verwijderen: dit kan ernstig letsel aan personen en schade
aan het apparaat veroorzaken.
16. In het geval van storingen, defecten of het vermoeden van een defect na een val, direct de stekker uit het stopcontact 
halen. Het apparaat nooit in werking stellen wanneer het een defect vertoond. Reparaties kunnen worden uitgevoerd door 
de technische dienst van CASA BUGATTI. Hiertoe kunt u zich tot uw verkooppunt wenden en/of contact opnemen met de 
klantenservice van CASA BUGATTI. 
17. In het geval van brand koolzuurblussers (CO2) gebruiken. Geen water of poederblussers gebruiken.

DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BEWAREN
LET OP: OPMERKING ALLEEN VOOR DE VERSIE VOOR DE VS/CANADA
Dit huishoudelijk apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pen is langer dan de ander) Om het risico op elektrische 
schokken te verkleinen, vormt de stekker zich in het stopcontact in één enkele richting. Als de stekker zich niet perfect 
naar het stopcontact vormt, de stekker omdraaien. Als de stekker niet in het stopcontact past, contact opnemen met een 
gespecialiseerde elektricien.  De stekker op GEEN ENKELE MANIER VERANDEREN.

!
E!D
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Installatie en in werking stellen

De originele verpakking is ontworpen voor verzending per post. Bewaar de verpakking om de citruspers indien 
nodig terug te sturen naar de leverancier. Bij het installeren van de citruspers, moet u zich nauwgezet aan alle 
punten van de hierboven beschreven veiligheidsvoorschriften houden.
Nadat u het apparaat uit de verpakking gehaald heeft, controleren of de citruspers in perfecte staat is en
nauwgezet controleren dat aan de binnenkant van de schroefgaten van de onderkant van het motorhuis (9), 
aan de binnenkant van de perskegels (2 en 3), aan de binnenkant van de gaten en openingen van de zeef (5) 
en aan de binnenkant van het sapreservoir (6) tijdens het transport en het openen van de verpakking niet 
per ongeluk willekeurig materiaal, stukjes verpakkingsmateriaal, het garantiebewijs e.d. terecht gekomen 
is. De plastic zakjes waarin de citruspers en de onderdelen hiervan zitten, moeten uit de buurt van kinderen 
gehouden worden: indien deze ingeslikt worden, kunnen ze leiden tot verstikking.
De stekker niet in het stopcontact doen totdat het apparaat op de juiste wijze volledig in elkaar gezet is, en 
na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het eerste gebruik de volgende onderdelen afwassen: deksel (1), perskegels (2 en 3), sapreservoir (6) en 
glazen karaf (10). Afwassen met een neutraal en niet-schurend reinigingsmiddel, goed afspoelen en afdrogen. 
Om het stof te verwijderen dat zich kan hebben opgehoopt op het motorhuis (9) van de citruspers, simpelweg 
een zachte droge doek gebruiken.

Na het afspoelen (denk eraan het middenstuk met de motor (9) NIET AF TE 
SPOELEN) alle onderdelen in elkaar zetten. Alvorens een onderdeel te verwijderen 
of te monteren, de stekker (7) uit het stopcontact halen. 
1) Het sapreservoir (6) op de citruspers doen met de giettuit op één lijn met het 
motorhuis (9):
2) De zeef van roestvrij staal (5) op het sapreservoir (6) plaatsen en u ervan 
verzekeren dat de zeef goed op zijn plaats zit.
3) De KLEINE perskegel (3) op de transmissieas plaatsen en u ervan verzekeren 
dat de perskegel goed op zijn plaats zit. 
4) De grote perskegel (2) op de kleine perskegel (3) plaatsen.
5) Het deksel (1) op het motorhuis (9) plaatsen.
6) Controleren of het motorhuis (9) in verticale positie staat en dat de knop (8) 
het motorhuis goed aan de onderkant vastzet.
7) De stekker (7) van de citruspers in een stopcontact steken waarvan de 
spanning overeen moet komen met de spanning die vermeld is op het plaatje aan 
de onderkant van het apparaat. Nooit defecte of beschadigd voedingskabels 
gebruiken. Alleen een verlengsnoer gebruiken nadat u zich ervan verzekerd 
heeft dat dit in perfecte staat is (houdt u zich nauwkeurig aan de in punt 
5 hierboven beschreven veiligheidsvoorschriften). De onderdelen die onder 
spanning staan nooit in aanraking met water laten komen: dit kan kortsluiting 
veroorzaken!!! (houdt u zich nauwkeurig aan de in punt 5 hierboven 
beschreven veiligheidsvoorschriften). 
8) De citruspers is gereed voor gebruik.
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Tips en aanbevelingen voor gebruik

TIPS EN ADVIEZEN
Verse en stevige (niet zachte) citrusvruchten gebruiken omdat deze meer sap produceren. Voor het persen 
de schil van de citrusvruchten zorgvuldig schoonmaken om pesticiden en resten van vuil door transport te 
verwijderen. Citrusvruchten op kamertemperatuur produceren meer sap in vergelijking met citrusvruchten die 
in de koelkast bewaard worden. De vrucht twee of drie keer met de palm van de hand over de snijplank laten 
rollen: dit helpt om de door het persen geproduceerde hoeveelheid sap te vergroten.
Sinaasappels, citroenen en limoenen met een schil met een glimmende kleur kiezen. De beste citrusvruchten 
zijn vruchten die in verhouding tot hun afmeting vol, “goed gevuld” en zwaar zijn. Kleine bruine puntjes op de 
schil beïnvloeden de smaak niet in negatieve zin. Geen citroenen of limoenen met een heel harde of schriele 
schil gebruiken. 
Grapefruits moeten een dunne schil met een fijne structuur en een glanzende kleur hebben. Des te dunner 
de schil is, des te meer sap de grapefruit produceert. Sap uit rode grapefruits bevat meer vitamine A in 
vergelijking met sap van witte grapefruits. 
 
GEZONDHEIDSVOORDELEN
Het sap van citrusvruchten is een fantastische bron van vitamine C, maar let op: het sap verliest de vitamines 
na het persen. Vers vruchtensap verliest binnen de eerste 24 uur na het persen 20% van de totale hoeveelheid 
vitamine C. Het beste sap is het sap dat direct na het persen gedronken wordt.  Vers sap is veel smakelijker 
dan gekocht sap. Vers sap verschaft meer smaak aan bepaalde gerechten.

GEBRUIK VAN DE CITRUSPERS
1. Plaats de citruspers op een schoon en droog vlak
2. Verwijder het deksel (1)
3. Kies de maat perskegel die u wilt gebruiken op basis van de afmeting van de citrusvruchten die u uit 
wilt persen
4. Snijdt de citrusvruchten die u wilt uitpersen horizontaal in twee stukken
5. Plaats de vrucht in het midden van het bovenste gedeelte van de perskegel. Leg de palm van de hand 
op de vrucht
6. Om de motor, en dus het persmechanisme, te laten starten, de vrucht stevig en met een constante druk 
tegen de perskegel drukken

PRAKTISCHE TIPS: BEWEEG DE VRUCHT TIJDENS HET PERSEN VAN DE ENE NAAR DE ANDERE KANT 
TEGEN DE PERSKEGEL OM ZO VEEL MOGELIJK SAP UIT DE VRUCHT TE HALEN. UIT VRUCHTEN DIE OP 
KAMERTEMPERATUUR BEWAARD WORDEN, WORDT MEER SAP VERKREGEN.
LET OP: NIET ZO HARD DRUKKEN DAT HET DRAAIEN VAN DE MOTOR GESTOPT WORDT

7. Wanneer de vrucht van de perskegel gehaald wordt, stopt de citruspers automatisch.
8. Wanneer het geraamte van de perskegel door de schil van de citrusvrucht heen gevoeld wordt, de vrucht 
van de perskegel halen en de stappen 4-5-6 met een ander stuk fruit herhalen.
9. Nadat een aantal vruchten uitgeperst zijn, zult u zien dat de zeef (5) vol vruchtvlees en pitjes is.
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10. De perskegels (2 en 3) en de zeef (5) verwijderen en het vruchtvlees en de pitjes eruit halen.
11. De onderdelen van punt 10) afspelen en de stappen 4-5-6- herhalen totdat de gewenste hoeveelheid sap 
uitgeperst is.
12. Wanneer het niveau van het sap het niveau van de spleten van de zeef (5) bereikt heeft, is het 
sapreservoir (6) vol en moet dit geleegd worden. 
13. Hoe kan het sapreservoir (6) geleegd worden? Heel eenvoudig, dankzij het draai-/gietsysteem van 
BUGATTI dat speciaal voor VITA ontworpen is.

a) Plaats de glazen karaf (10) van BUGATTI op één lijn met de giettuit van het sapreservoir (6) (u kunt ook 
een glas gebruiken, maar denk eraan dat dit niet hoger dan 12,5 cm mag zijn)
b) Het is niet nodig om onderdelen van het bovenste gedeelte van de citruspers te verwijderen (met 
uitzondering van het deksel (1) en het deksel op de glazen karaf)
c) Krachtig op de knop (8) drukken om te zorgen dat het motorhuis (9) begint te draaien (Fig. 1).
d) Wanneer de knop (8) ingedrukt wordt, draait het motorhuis (9) een paar centimeter alleen (Fig. 1)
e) Om het sap in de karaf of in de beker te schenken, moet het motorhuis (9) zachtjes met de hand omhoog 
gedrukt worden. Deze beweging niet te snel uitvoeren om te voorkomen dat sap uit het reservoir spettert 
(fig. 2) 
f) De draaiing van het motorhuis (9) heeft een vast eindpunt, en maakt het mogelijk om al het sap dat in 
het reservoir (6) aanwezig is uit te gieten.
g) Afhankelijk van de hoeveelheid sap die u uit de citruspers wilt gieten, kunt u het motorhuis (9) in de 
verticale stand zetten door dit telkens zachtjes naar beneden te draaien, totdat het motorhuis (9) zich 
aan de onderkant vastzet. Als u een klik hoort, betekent dit dat het motorhuis goed in de verticale stand is 
vastgezet.
h) In het geval dat de hand de grip op de draaibeweging van het motorhuis (9) verliest, is er een 
veersysteem dat voorkomt dat de citruspers aan de onderkant tegen de arm aanslaat. In dit geval kan het 
spetteren van sap natuurlijk niet helemaal voorkomen worden.

1 2
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Reiniging en onderhoud

ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN WANNEER HET APPARAAT NIET GEBRUIKT WORDT EN 
ALVORENS HET TE REINIGEN.
DE STEKKER NIET UIT HET STOPCONTACT HALEN DOOR AAN HET SNOER TE TREKKEN.
KABELS, STOPCONTACTEN EN DE CITRUSPERS NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN WATER OF ANDERE 
VLOEISTOFFEN DOMPELEN.

1) Alvorens de citruspers te reinigen, moet eerst de stekker uit het stopcontact gehaald worden. De stekker niet 
uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
2) Het wordt aangeraden om de citruspers direct na gebruik te reinigen, omdat resten droog vruchtvlees moeilijk 
te verwijderen zijn en vlekken kunnen veroorzaken op de onderdelen waarmee ze in aanraking komen.
3) Door het sapreservoir (6) van het motorhuis (9) te lichten, kunnen alle gebruikte onderdelen worden
verwijderd, gescheiden en afgespoeld.
4) Na het afspoelen kunnen alle onderdelen (grote perskegel (2), kleine perskegel (3), zeef van roestvrij staal 
(5), sapreservoir (6) in het bovenste gedeelte van de vaatwasser geplaatst worden. Als de vaatwasser gebruikt 
wordt, MAG ALLEEN EEN AFWASCYCLUS OP LAGE TEMPERATUUR met een zacht reinigingsmiddel zodat vervormingen 
en krassen van het plastic oppervlak van de onderdelen voorkomen worden. De garantie dekt geen schade die 
veroorzaakt is door een keuze voor een andere wascyclus dan de in deze paragraaf aangeraden wascycli.
5) Ervoor zorgen dat de onderkant van het motorhuis (9) en de kabel met stekker (7) niet vochtig blijven. De 
onderkant van het motorhuis (9) reinigen met een zachte vochtige doek en vervolgens afdrogen. Geen schurende 
reinigingsmiddelen gebruiken.
6) De gereinigde en afgedroogde onderdelen op het motorhuis (9) plaatsen; het sapreservoir (6), de zeef (5) met 
de perskegels (3)(2) en het deksel (1). 
7) Alvorens de citruspers opnieuw te gebruiken, controleren of alle onderdelen perfect in elkaar gezet en perfect 
droog zijn, met name de onderkant van het motorhuis (9). 
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Storingen en oplossingen

In het geval van storingen en defecten, of indien er een vermoeden van een probleem aan de Vita-
citruspers bestaat, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
Als u er niet in slaagt door de storing op te lossen door de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op 
te volgen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van CASA BUGATTI. Niet correct uitgevoerde 
reparaties brengen ernstige risico’s voor de gebruiker met zich mee. Alle aansprakelijkheid met 
betrekking tot schade die veroorzaakt wordt door niet correct uitgevoerde reparaties wordt afgewezen: 
in dit geval vervalt daarnaast de dekking van de garantie.

RESERVEONDERDELEN
De volgende onderdelen kunnen simpelweg besteld en vervangen worden:
Deksel (1) code 55VITA001, Perskegels (2= code 55VITA002) en (3= code 55VITA003), 
Zeef van roestvrij staal (5= code 55VITA005A), Sapreservoir (6 = code 55VITA006) en Glazen Karaf (10=code 
55VITA100)

De motor start niet

Het motorhuis (9) mag 
niet in verticale stand 
staan

De stekker zit niet goed in 
het stopcontact

De geleverde elektrische 
energie komt niet overeen 
met de energie die  op het 
plaatje aan de onderkant  
van het apparaat 
aangegeven is.

De perskegels (2) en 
(3) zijn niet goed op de 
motoras vastgezet.  

De blokkeerpen onder 
het motorhuis (9) zit vast 
in het motorhuis. Een 
aantal keren op de knop 
(8) drukken zodat de pen 
gedeblokkeerd wordt. 

Controleren of de stekker goed in het stopcontact 
zit.

Controleren of er elektrische energie in het 
elektriciteitscircuit van uw woning is

Controleren of alle onderdelen zoals de perskegels (2), 
(3) en de zeef (5) goed in elkaar gezet zijn. Zorgen 
dat de druk die op de perskegel met de vrucht wordt 
uitgeoefend voldoende is om de motor het signaal te 
geven om beginnen te werken. 

Wanneer de pen van het blokkeersysteem uit het 
motorhuis is, controleren of de pen perfect schoon 
is en er geen delen zijn die wrijving veroorzaken met 
het gat aan de binnenkant van het motorhuis (9).
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Garantie
1) Onder garantie wordt verstaan de gratis vervanging of reparatie van de onderdelen waaruit het apparaat 
bestaat,
die vanaf het begin defecten vertonen door fabricagefouten.
2) In het geval van een onherstelbare storing of een herhaalde storing met dezelfde oorzaak zal, 
naar het definitieve oordeel van de fabrikant, overgegaan worden tot de vervanging van de machine.
3) De garantie dekt geen schade die voortkomt uit:
a) oneigenlijk of fout gebruik
b) defecten die veroorzaakt zijn door per ongeluk breken en onzorgvuldigheid
c) het niet in acht nemen van de voorschriften en waarschuwingen, verkeerde installatie en niet correct 
onderhoud
d) onderhoud en/of wijzigingen uitgevoerd door niet-bevoegd personeel
g) Gebruik van niet originele reserveonderdelen
h) transport
i) alle andere omstandigheden die niet terug te voeren zijn op fabricagefouten. Daarnaast worden alle 
andere aanspraken uitgesloten, met uitzondering van wettelijke voorziene aanspraken.
4) De garantie dekt geen schade die voortkomt uit oneigenlijk gebruik en in het bijzonder het geval van niet-
huishoudelijk gebruik.
5) De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade die, direct of indirect, ontstaat aan
personen, zaken en huisdieren ten gevolge van het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften die in deze
gebruiksaanwijzing opgenomen zijn, en met name de waarschuwingen voor wat betreft 
installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat.
6) Mogelijke vervanging of reparatie zorgt niet voor een onderbreking van de garantie.
Het verwisselen van gebruiksmateriaal  perskegels (2) en (3), zeef (5), leertjes enz. wordt uitgesloten.
7) De geldigheid van de garantie wordt bevestigd vanaf de datum van de koopban en ontvangst van het 
garantiebewijs door CASA BUGATTI.

TECHNISCHE DIENST
In het geval van een storing van het apparaat kunt u zich richten tot een geautoriseerde verkooppunt van 
BUGATTI, dat het apparaat naar de fabrikant terug zal sturen. Voor reparaties tijdens en buiten de garantie, 
komen alle transport- en/of verzendingskosten ten laste van de koper. Indien mogelijk het verpakkingsmateriaal 
van het apparaat zorgvuldig bewaren voor een mogelijke retourzending.

        
WAARSCHUWINGEN VOOR EEN CORRECTE AFVALVERWERKING VAN HET PRODUCT OVEREENKOMSTIG EUROPESE 
RICHTLIJN 2002/96/EC.
Het apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval doen. Het apparaat kan naar 
een gemeentelijk verwerkingsstation voor gescheiden afval worden gebracht of worden ingeleverd bij 
verkooppunten die deze service aanbieden. Gescheiden afvalverwerking van een huishoudelijk apparaat zorgt 
ervoor dat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die voortkomen uit een ontoereikend 
afvalverwerking voorkomen worden, en maakt het mogelijk dat de materialen waaruit het apparaat bestaat
gerecycled kunnen worden wat leidt tot een aanzienlijke besparing van energie en hulpbronnen. Om de 
verplichting tot gescheiden afvalverwerking van huishoudelijke apparaten te onderstrepen, is op het apparaat 
het teken van de doorgestreepte afvalcontainer afgebeeld.












