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BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Geachte klant, 
Bedankt dat u EVA, de staafmixer van Bugatti, aangeschaft heeft. Zoals alle huishoudelijke apparaten, moet 
ook deze staafmixer voorzichtig en met zorg gebruikt worden om letsel aan personen of schade aan de 
staafmixer zelf te voorkomen.

ALVORENS HET APPARAAT IN WERKING TE 
STELLEN, AANDACHTIG ALLE AANWIJZINGEN 
VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET
ONDERHOUD EN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
DOORLEZEN.
DE STAAFMIXER ALLEEN GEBRUIKEN NADAT U DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOORGELEZEN HEEFT. 

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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Voedingskabel
On-off knop
Motorunit
Knop voor hoge snelheid (15.000 RPM 
Onbelast 11.000 RPM belast)
Selectieknop lage snelheid
(10.000 RPM onbelast 6.000 RPM belast)
Startknop
Veiligheidssensor voor de hand
Knop voor vrijgave/ontgrendeling van de staaf (9) 
van de staafmixer

Voeding     Zie plaatje aan de onderkant van het apparaat.
Vermogen    Zie plaatje aan de onderkant van het apparaat.
Afmetingen van de staafmixer  Diameter 11 x H 41 cm (diam. 4 ¼“ x 16 ¼”) ongeveer
Afmetingen van de beker   Diameter 8,5 x H 18 cm (diam. ongeveer 3 ¼” x h 7 “) ongeveer
     Max. capaciteit voor gebruik met staafmixer: 350 ml – 
     Max. capaciteit voor het meten van de ingrediënten: 600 ml 
Materiaal van de behuizing en de onderdelen:  Houder van ABS – Staaf van de mixer en hakmes van roestvrij  
     staal Beker van PCT (BPA-vrij) – Behuizing hakmes van ABS
Gewicht     ongeveer 1,1 Kg 
Lengte van de voedings-kabel  ongeveer 1,5 meter

TECHNISCHE KENMERKEN

BESCHRIJVING VAN DE STAAFMIXER 
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10 
11
12
13
14
15
16

17

INHOUD
Pag. 62   Technische eigenschappen
Pag. 62   Beschrijving van de staafmixer
Pag. 63-65  Veiligheidsvoorschriften
Pag. 65-66  Installatie en in werking stellen
Pag. 66-68  Tips en aanbevelingen voor gebruik
Pag. 68  Reiniging en onderhoud
Pag. 69  Storingen en oplossingen
Pag. 70   Garantie

Staaf van de staafmixer
Houder van de staafmixer
Hakmes voor fijnhakken
Mengschijf
Schijf voor kloppen/mengen
Afdekplaatje mesbehuizing
Onderkant mesbehuizing
Beker: Gemaakt van PCT, BPA vrij. 
max. niveau voor het gebruik van de staafmixer 350 ml 
max. niveau voor het afmeten van ingrediënten: 600 ml. 
Stekker
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN
1. ALLE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOORLEZEN.
HET APPARAAT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN DOOR VOLWASSENEN DIE 
VOOR HET GEBRUIK GEÏNSTRUEERD ZIJN. DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING 
ZORGVULDIG BEWAREN.
2. OM ERNSTIG LETSEL, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRAND TE 
VOORKOMEN, KABELS, CONTACTDOZEN EN DE STAAFMIXER ZELF 
NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN 
ONDERDOMPELEN.
3. De staafmixer is  UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ontworpen.
Het apparaat uitsluitend voor het specifieke gebruiksdoel gebruiken. Absoluut geen technische wijzigingen aanbrengen.
4. Wanneer het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt wordt, moeten de kinderen goed in de gaten gehouden worden. Het 
apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of volwassenen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of 
met een gebrek aan ervaring en kennis als deze personen niet goed in de gaten worden gehouden of geen gebruiksinstructies 
hebben ontvangen. Het apparaat mag alleen gebruikt worden door volwassenen die eerder instructies over het gebruik ervan 
ontvangen hebben. 
5. Het gebruik van niet aanbevolen of niet door de producent verkochte verlengsnoeren kan brand, elektrische schokken of 
ernstig letsel veroorzaken. 
6. Nooit de onderdelen die onder spanning staan aanraken. Dit kan schokken en ernstig letsel aan personen veroorzaken. De 
staafmixer op een stopcontact met een juiste spanning aansluiten. De spanning moet overeenkomen met de spanning die 
vermeld is op het plaatje dat op het apparaat aangebracht is. Het apparaat niet gebruiken als u natte of vochtige voeten heeft.
7. Afbeelding A: Voedingskabel. Er wordt een korte elektrische kabels bijgeleverd om de risico’s dat de kabel zich aan zaken en 
personen vast komt te zitten of verstrengeld kan raken in langere kabels te beperken. Uitneembare lange elektrische kabels of 
verlengsnoeren mogen niet gebruikt worden. Alleen gebruiken als een BEVOEGD ELEKTRICIEN garandeert dat deze kabels of 
verlengsnoeren aan de geldende voorschriften voldoen. GEEN adapters of aanpasstukken gebruiken.
In het geval dat een lange elektrische kabel of een verlengsnoer gebruikt wordt:
a) de elektrische kabel of het verlengsnoer moet dezelfde technische en elektrische eigenschappen hebben als de mixer, zoals 
aangegeven op het plaatje dat aan de onderkant van de mixer aangebracht is.
b) De lange kabel of het verlengsnoer mag niet uit meubels, planken of uit de tafel steken: dit maakt het mogelijk dat kinderen 
aan de kabel of het snoer zitten en hieraan trekken. 
c) De staafmixer of de kabels niet op of in de buurt van warme gaspitten of een elektrische kookplaat of in de buurt van of in 
een oven plaatsen.
d) De staafmixer niet buiten of op een plaats waar de motor tijdens het gebruik in contact met water kan komen 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.
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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: Controleren of het niet mogelijk is dat kinderen met de staafmixer spelen. Kinderen zijn zich niet bewust van het 
gevaar van elektrische apparaten.
De staafmixer op een plat oppervlak plaatsen en controleren of de pootjes goed aansluiten op het steunvlak zodat de mixer 
stabiel is.
9. Figuur C: De staafmixer niet op warme oppervlakken of in de buurt van vuur plaatsen. Geen keukengerei of andere 
accessoires inbrengen wanneer de mixer in werking is. Het inbrengen van keukengerei tijdens de werking kan ernstig letsel aan 
personen of onherstelbare schade aan de staafmixer veroorzaken. 
10. Figuur D: Voor een correcte werking de mixer op een vlak oppervlak plaatsen in een voldoende verlichte en schone 
omgeving, en zodanig dat de stekker makkelijk toegankelijk is. De staafmixer minstens 10 cm van de muur plaatsen.
11. Vóór het verwijderen van onderdelen, reiniging en monteren en demonteren van het apparaat, de stekker (17)  uit het 
stopcontact halen wanneer het apparaat niet in werking is.
12. Figuur E: De staafmixer nooit om welke reden dan ook met vochtige of natte handen of met een vochtige of natte doek 
aanraken. Altijd de stekker (17) uit het stopcontact halen als het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens het apparaat te 
reinigen. Bij het verwijderen van de stekker (17) uit het stopcontact niet aan de kabel trekken. Altijd de stekker (17) uit het 
stopcontact halen wanneer de verscheidene onderdelen verwijderd of geplaatst worden. Het apparaat moet gereinigd worden 
met een niet-schurende, droge of licht bevochtigde doek, waarop een aantal druppels neutraal, niet-agressief reinigingsmiddel 
aangebracht wordt (nooit oplosmiddelen gebruiken). Uitsluitend de externe oppervlakken van de mixer reinigen.
13. Dit is een apparaat dat wanneer het in werking is altijd bewaakt moet worden.
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14. De bewegende onderdelen niet aanraken. Met name wanneer het apparaat in werking is, de hakmessen niet aanraken. 
De hakmessen zijn zeer scherp. Als de hakmessen geblokkeerd zijn, het apparaat van de voeding afhalen en vervolgens 
de ingrediënten die de messen blokkeren verwijderen. 
15. Het apparaat mag maximaal gedurende één (1) minuut gebruikt worden en moet na elk gebruik drie (3) minuten rusten.
16. Niet proberen om de veiligheidsmechanismen te verwijderen: dit kan ernstig letsel aan personen en schade aan het 
apparaat veroorzaken.
17. In het geval van storingen, defecten of het vermoeden van een defect na een val, direct de stekker (17) 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.
18. In het geval van brand koolzuurblussers (CO2) gebruiken. Geen water of poederblussers gebruiken.
19. Gebruik een hoge beker voor het mengen van vloeistoffen (met name warme vloeistoffen) of maak kleine hoeveelheden 
tegelijk om morsen te voorkomen. 
20. Plaats geen handen en voorwerpen in de beker tijdens het blenden om het risico op letsel aan personen of schade aan het 
apparaat te voorkomen. Er kan gebruik worden gemaakt van een schraper, maar uitsluitend als het apparaat niet in werking is. 
21. Mesjes zijn scherp. Wees voorzichtig. 
22. VERSIE VOOR DE VS/CANADA
Dit huishoudelijk apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pin 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. 

INSTALLATIE EN IN WERKING STELLEN
De oorspronkelijke verpakking is ontwikkeld voor verzending per post. Deze verpakking bewaren voor het 
geval dat u het apparaat naar de leverancier terug zou willen zenden. Alvorens de staafmixer te installeren, 
strikt alle punten van de hierboven vermelde veiligheidsinstructies opvolgen.
De staafmixer uit de verpakking halen en controleren of het apparaat in perfecte staat verkeert en of 
geen materiaal, verpakking, garantie of iets anders per ongeluk in de motorunit (3) of aan het bovenste 
of onderste deel van de staaf (9) van de mixer terechtgekomen is. De plastic zakjes waarin de staafmixer 
en de onderdelen hiervan verpakt zijn uit de buurt van kinderen houden: deze zouden verstikking kunnen 
veroorzaken.
De stekker (17) niet in het stopcontact steken voordat het apparaat correct en volledig in elkaar gezet is en 
na gebruik altijd de stekker (17) weer uit het stopcontact halen. Alvorens het apparaat voor de eerste keer 
te gebruiken, alle uitneembare onderdelen zoals de hakmessen (11) (12) (13) en de beker (16) verwijderen. 
Reinigen met neutrale, niet-schurende en niet-bijtende reinigingsmiddelen en zorgvuldig afspoelen en 
afdrogen. De staaf (9)van de mixer alleen onder de kraan afspoelen en onmiddellijk heel goed afdrogen. 
Om het vuil dat zich in de motorunit (3) en op alle andere onderdelen van de staafmixer kan verzamelen te 
verwijderen, eenvoudigweg met een licht bevochtigde doek reinigen. NIET 
ONDER DE KRAAN AFSPOELEN of IN WATER ONDERDOMPELEN. Na het reinigen 
alle onderdelen weer in elkaar zetten. De stekker (17) uit het stopcontact 
halen alvorens de onderdelen te verwijderen en weer in elkaar te zetten. 
Niet aan de kabel, maar alleen aan de stekker (17) trekken.

DE HAKMESSEN IN ELKAAR ZETTEN/UIT ELKAAR HALEN 
Er altijd aan denken om de stekker (17) uit het stopcontact te halen. 
Wees voorzichtig bij het omgaan met de hakmessen: deze zijn scherp en 
zouden ongevallen kunnen veroorzaken.

IN ELKAAR ZETTEN VAN HET HAKMES:
De staaf (9) van de mixer losmaken door op de vrijgaveknop (8) te drukken 
en  de staaf (9) van de mixer weg van de motorunit (3) te trekken.  
FIGUUR C:
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De staaf van de mixer (9) van beneden naar boven draaien en de onderkant van de staaf in het middengat (A) van de binnenkant 
van het afdekplaatje (14) van de behuizing van de messen.
Vervolgens het te gebruiken hakmes nemen, bijvoorbeeld de (11 voor fijnhakken) of (13 voor mengen) of (12 voor kloppen) en 
het hakmes op de staaf van de mixer zetten.
Het gekozen hakmes één draai met de klok mee op de spil (B) van de staaf (9) van de mixer draaien. De steunbasis (15) van de 
mesbehuizing nemen en omdraaien en vervolgens boven het mes inbrengen.
Met de klok meedraaien tot de twee spillen van de onderkant van de mesbehuizing (15) totdat de steunbasis zich vastzet aan 
het mes van de mixer (of de insnijdingen voor de schijf voor klutsen/schijf voor kloppen) en doorgaan met draaien totdat het 
mes stevig vastzit aan de spil (B) van de staaf (9) van de mixer.

UIT ELKAAR HALEN VAN HET HAKMES:
De staaf (9) van de mixer losmaken door op de vrijgaveknop (8) te drukken en  de staaf (9) weg  van de motorunit (3) te 
trekken.
De staaf van de mixer (9) omkeren en de onderkant van de staaf in het middengat (A) van de binnenkant van het afdekplaatje 
(14) van de behuizing van de messen. De onderkant (15) van de mesbehuizing vastpakken en omkeren en vervolgens boven het 
mes inbrengen.
Tegen de klok in draaien totdat de twee spillen van de mesbehuizing (15) of de schijven van de staafmixer zich aan het hakmes 
vastzetten (of aan de inkepingen van de klopschijf of mengschijf) en doorgaan met het tegen de klok indraaien totdat het mes 
van de spil (B) en de staaf (9) loskomt.
De bevestigingen van het verwijderde hakmes kunnen in de doos voor het mes en de schijven gedaan worden (14+15).

WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

ADVIEZEN EN TIPS
1. (Alle punten van de hierboven beschreven veiligheidsvoorschriften strikt opvolgen). Nooit kapotte of beschadigde kabels 
gebruiken. Nooit de delen die onder stroom staan in contact met water laten komen: dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken!!!
2. De reeds met het mes/voor gebruik gewenste schijf gemonteerde staaf (9) van de mixer vastpakken en aan de onderkant van de 
motorunit (3) inbrengen, totdat u een “klik” hoort als teken dat de staaf bevestigd is. FIGUUR C:
3. De ingrediënten in de beker (16) doen (LET OP: het maximale niveau van de ingrediënten in de beker (16) voor het gebruik van 
de mixer is 350 ml).
4. De stekker (17) van de mixer op het stopcontact in de muur met het juiste voltage aansluiten. Het voltage moet overeenkomen 
met de spanning die vermeld is op het plaatje dat op het de motorunit (3) aangebracht is.
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WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
5. De staafmixer uit de houder (10) halen en vastpakken bij het handvat van de motorunit (3). (ZIE FIGUUR 
E). Wanneer de staafmixer niet gebruikt wordt, raden we aan om de mixer, zonder gemonteerd mes en met 
de kabel losgekoppeld, in de houder (10) te laten.
6. Op de On/Off (2) knop drukken (ZIE FIGUUR F) om de staafmixer in de standby-stand in te schakelen. De 
blauwe led van de knop (5) van de lage snelheid begint te knipperen (FIGUUR G).
7. De gewenste snelheid kiezen door op de snelheidsknop te drukken (hoog=knop 4 met twee blauwe leds 
aan of laag=knop 5 met één led aan) (zie figuren G en H). De geselecteerde snelheid (de standaardsnelheid 
is de lage snelheid) wordt aangegeven door de blauwe waarschuwingslampjes op de knop.
8. LET OP: als de EVA-staafmixer om veiligheidsredenen langer dan 30 seconden in de standby-stand wordt 
gelaten, gaat de mixer automatisch uit. Als dit gebeurt, opnieuw op de ON/OFF-knop (2) drukken om de 
standby-stand weer te activeren.
9. De EVA-staafmixer is uitgerust met een veiligheidssensor (7) (zie figuur I) waardoor de motor alleen in 
werking kan treden als de sensor goed met de palm van de hand bedekt is (zie figuur L).
10. De staafmixer goed vastdraaien en de veiligheidssensor (7) met de volledige handpalm bedekken en de 
staaf (9) van de staafmixer in de beker (16) plaatsen.  
LET OP: 
- OM VERSPILLING TE VOORKOMEN ALVORENS OP DE STARTKNOP (6) TE DRUKKEN DE REEDS MET HAKMES OF SCHIJF GEMONTEERDE 
STAAF (9) VAN DE STAAFMIXER ALTIJD ONDERIN DE BEKER (16) PLAATSEN. TEVENS DE HAKMESSEN NIET MET KRACHT TEGEN VASTE 
INGREDIENTEN DIE FIJNGEHAKT MOETEN WORDEN DRUKKEN. DE MOTOR WORDT ZO NAMELIJK OVERBELAST EN HET HAKMES/DE 
SCHIJF BLOKKEERT EN KAN NIET MEER DRAAIEN. DE DRUK OP VAST VOEDSEL VERLICHTEN ZODAT HET HAKMES/DE SCHIJF VRIJ ROND 
KAN DRAAIEN. 
- TIJDENS WERKING MOET HET HAKMES/DE SCHIJF ALTIJD VOLLEDIG ONDERGEDOMPELD ZIJN.
- ALS DE STAAFMIXER IN EEN PAN GEPLAATST WORDT, ERAAN DENKEN DAT HET VLOEISTOFNIVEAU NOOIT DE VERBINDINGSLIJN TUSSEN 
DE MOTOREENHEID (3) EN DE STAAF (9) MAG OVERSCHRIJDEN. 

11. Met de wijsvinger of middelvinger op de Startknop (6) drukken. De staafmixer langzaam omhoog en omlaag bewegen om de 
ingrediënten te mengen. 
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12. Door de Startknop (6) los te laten of een deel van de handpalm (7) van de sensor te verwijderen stopt de staafmixer. Om de 
mixer weer in te schakelen, eerst met de handpalm de veiligheidssensor (7) bedekken, en alleen hierna kan de Startknop (6) 
ingedrukt worden om de motor (3) in werking te stellen.
13. Tijdens de mengpauzes kan de staafmixer ten behoeve van een optimaal gebruik op de houder (10) geplaatst worden (Figuur E).
14. Het apparaat mag maximaal gedurende één (1) minuut gebruikt worden en moet na elk gebruik drie (3) minuten rusten.
15. Na gebruik de staafmixer uit het stopcontact in de muur halen door aan de stekker (17) te trekken. Nooit aan de kabel trekken.
16. De staaf (9) van de staafmixer loskoppelen door aan de staaf te trekken na op de vrijgaveknop (8) gedrukt te hebben.
17. De accessoires van het hakmes loskoppelen met behulp van de kabelondersteuning (zie de paragraaf voor in elkaar zetten/uit 
elkaar halen van het hakmes). De staafmixer reinigen (zie de paragraaf over reinigen en bewaren) en op de juiste manier bewaren 
voor een volgend gebruik.

REINIGING EN ONDERHOUD  
DE STAAFMIXER ALTIJD LOSKOPPELEN WANNEER DE MIXER NIET GEBRUIKT WORDT EN ALVORENS DE MIXER TE REINIGEN. DE 
STAAFMIXER NIET LOSKOPPELEN DOOR AAN DE KABEL TE TREKKEN. KABELS, STEKKERS OF DE MIXER NIET GEDEELTELIJK OF 
GEHEEL IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ONDERDOMPELEN.
1) De staafmixer eerst uit het stopcontact halen alvorens deze te reinigen. Niet aan de kabel trekken.
2) Het wordt aangeraden om de staafmixer onmiddellijk na gebruik te reinigen omdat enkele soorten voedsel moeilijk te 
verwijderen zijn en de delen waarmee ze in contact komen kunnen vervuilen.
3) Om het stof dat zich in de motorunit (3) en op alle andere onderdelen van de mixer kan verzamelen te verwijderen, is 
het voldoende om de motorunit met een droge zachte doek te reinigen. NIET ONDER DE KRAAN AFSPOELEN of IN WATER 
ONDERDOMPELEN of IN DE AFWASMACHINE PLAATSEN.
4) Alle uitneembare onderdelen zoals de hakmessen (11) (12) (13) en de beker (16) reinigen. Reinigen met een neutraal niet-
schurend en niet-bijtend reinigingsmiddel en zorgvuldig 
afspoelen en afdrogen. De staaf van de mixer (9) alleen onder de 
kraan afspoelen en onmiddellijk heel goed afdrogen. NIET IN DE 
AFWASMACHINE DOEN.
5) De hakmessen zijn zeer scherp. Behandel de messen tijdens 
het reinigen voorzichtig. 
6) Na het reinigen de volledig droge hakmessen, de staaf van 
de mixer en de motorunit op een goed geventileerde plaats 
bewaren.
7) Alvorens de staafmixer opnieuw te gebruiken, controleren of 
alle onderdelen goed in elkaar gezet en perfect droog zijn.

MES VOOR FIJNSNIJDEN (11)
In enkele seconden kunnen groenten fijngesneden worden 
die zo zacht en crèmeachtig worden.
Perfect voor het fijnhakken van groenten, fruit en jam. 
Ideaal voor het fijnhakken van ENKELE stukjes rauw of 
bereid vlees of vis Dit geldt met uitzondering van: asperges, 
spinazie, rabarber en andere vezelrijke groentes.

11
SCHIJF VOOR KLOPPEN (13)
Voor het kloppen van eiwit, 
mousse, room en sauzen. 
Ideaal voor chocolademousse, 
Tiramisù, Zabaione, eiwit en 
omeletten. 

13
SCHIJF VOOR MENGEN (12)
Voor het kloppen van room, 
en pureren van gekookte 
aardappels. Voor het mengen 
van crèmes, puddingen en 
voor de beste cocktails en 
drankjes. 

12
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De motor begint niet te 
draaien

De motor treedt in 
werking maar het mes 
draait niet

Er vallen enkele druppels 
voedsel uit de beker

De stekker (17) is niet 
goed in de aansluiting 
gestoken.

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

De on/off knop (2) is nog 
niet geactiveerd. 

De veiligheidssensor voor 
de hand wordt niet goed 
door de hand bedekt.

De startknop (6) is niet 
goed ingedrukt.

De staaf van de staafmixer 
(9) is niet goed in de 
motorunit (3) ingebracht.

Het niveau van het voedsel 
in de beker is hoger dan 
het maximale niveau van 
350ml.

Controleren of de stekker (17) goed in het stopcontact 
zit.

Controleer of er stroom loopt door de stroomkring in 
huis 

De on/off knop indrukken om de motorunit (3) in te 
schakelen.

Controleren of de handpalm het oppervlak van de 
veiligheidssensor (7) goed bedekt.

Controleren of de startknop (6) met de  middelvinger 
of de wijsvinger goed ingedrukt is.

De staafmixer (9) in de onderkant van de motorunit 
(3) inbrengen totdat u een “klik” hoort.

Controleren of het niveau van het voedsel niet hoger is 
dan het maximale mengniveau op de beker, namelijk 
350 ml

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

PROBLEEMOPLOSSING
In het geval van storingen of defecten of als men een probleem van de staafmixer vermoedt, onmiddellijk 
de stekker (17) uit het stopcontact halen. Als u er niet in slaagt om de storing op te lossen, de in deze 
gebruikshandleiding vermelde aanwijzingen opvolgen en contact opnemen met de klantenservice van CASA 
BUGATTI. Niet goed uitgevoerde reparaties kunnen ernstige risico’s voor de gebruiker met zich meebrengen. 
Wij wijzen alle aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door niet-juist uitgevoerde reparaties 
af: in deze gevallen vervalt de dekking op grond van de garantie.. 

RESERVEONDERDELEN
De volgende onderdelen kunnen door uzelf besteld en vervangen worden:
Motorunit (3) – code: 16EVA003/.. (.. = land van herkomst); Motorunit (9) – code: 16EVA009; Hakmessen in set 
van 3 stuks – code: 16EVA011/3; Houder voor staafmixer (10) – code: 16EVA010/.. (KLEUR).
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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
e) Gebruik van niet originele reserveonderdelen
f) transport
g) alle andere omstandigheden die niet terug te voeren zijn op fabricagefouten. Daarnaast worden alle 
andere aanspraken uitgesloten, met uitzondering van wettelijke voorziene aanspraken.
h) Wanneer de volgende regel niet gerespecteerd wordt: 15. Het apparaat mag maximaal gedurende één (1) 
minuut gebruikt worden en moet na elk gebruik drie (3) minuten rusten.
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 verantwoordelijkheid af voor mogelijke directe of indirecte schade aan personen, 
zaken en huisdieren die voort zou kunnen komen uit het niet opvolgen van alle veiligheidsinstructies die in 
deze handleiding opgenomen zijn, met name het niet opvolgen van de instructies voor installatie, gebruik en 
onderhoud van de staafmixer.
6) Vervanging of reparatie is beperkt tot de garantieperiode.
7) De geldigheid van de garantie wordt bevestigd vanaf de datum van de koopban en ontvangst van het 
garantiebewijs door CASA BUGATTI.

KLANTENSERVICE
In het geval van defecten kunt u contact opnemen met een geautoriseerde BUGATTI-dealer of direct met 
CASA BUGATTI. De koper is verantwoordelijk voor alle transport en/of verzendkosten voor alle reparaties, 
onafhankelijk van het feit of deze al dan niet door de garantie gedekt worden. Indien mogelijk de 
oorspronkelijke verpakking van de staafmixer bewaren voor verzending. 
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.














