


Tenere premuto sul simbolo (PUSH) e ruotare il gruppo lame       nella direzione di lucchetto aperto

Per rimuovere gruppo lame 

Per montare gruppo lame 

Inserire gruppo lame       nella caraffa      e ruotarlo nella direzione di lucchetto chiuso  

Keep pressed on the symbol (PUSH) and firmly turn on the complete blade unit       to the opened padlock direction       

How to remove the complete blade unit

How to assemble the blade unit
Insert the complete blade unit       into the glass jar       and firmly turn it to the closed padlock direction



Belangrijke informatie
Geachte klant,
Bedankt voor het kiezen van de Vela, de blender van Bugatti. Zoals elk huishoudelijk
apparaat, moet ook deze blender voorzichtig en aandachtig gebruikt worden om letsel aan
personen en schade aan het apparaat te voorkomen.

LEES DE VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR
HET EERSTE GEBRUIK.
WIE DIT APPARAAT NIET GOED KENT MOET DIT 
APPARAAT NIETGEBRUIKEN.
Attentie
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade in geval van:
- verkeerd en oneigenlijk gebruik
- het gebruik van de blender terwijl deze leeg is
- uitgevoerde reparaties door niet bevoegde personen
- gebruik van niet originele onderdelen en accessoires
- bij gebruik van een niet geaard stopcontact

Voor meer informatie of in geval van problemen die niet voldoende zijn uitgelegd in deze
gebruiksaanwijzing kunt u contact opnemen met CASA BUGATTI.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en
vergeet niet deze door te
geven aan degene die eventueel na u dit apparaat in gebruik neemt.
Mocht de gebruiksaanwijzing voor het in gebruik nemen van het apparaat zoek raken, dan
kan er contact opgenomen worden met CASA BUGATTI of kan er een email gestuurd worden
naar diva@casabugatti.it of u kunt de handleiding downloaden van www.casabugatti.it

U vindt de illustraties
behorende bij de tekst op de
eerste pagina van de omslag.
Houdt deze open terwijl u
de gebruiksaanwijzing
raadpleegt.
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87

Maatbeker

Deksel

PC Tritan BPA-vrije beker, 1,5 liter - 50 oz

Dichtingsring

Complete messen-unit

Basis met motor

Snoer met stekker

Roerstaaf

1

2

3

4

5

6

7

Controle paneel

Aan/uit lampje

Snelheidsregelaar

a) ijs = ijsfunctie (ice)

b) pulse = pulse-functie

c) 0=uit

d) 1= lage snelheid

e) 2= normale snelheid

f) 3=hoge snelheid

g) 4= maximale snelheid

(14) Pulsknop voor hoge snelheid

10

11

12

8

14

Specificaties

Zie kenmerkplaatje onder het apparaat
Zie kenmerkplaatje onder het apparaat
17x22hx42cm
Base in verchroomde gegoten zink-legering en lichaam

in verchroomd/gekleurd abs ; PC Tritan BPA-vrije beker

4.2 kg
circa 1 meter

Voeding
Nominaal vermogen

Afmetingen
Omhulsel

Gewicht
Lengte voedingskabel

Ingebouwde beveiliging tegen oververhitting

Blender controls

Omschrijving van de onderdelen
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Lees de volledige gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Het apparaat mag alleen door volwassenen
gebruikt worden, in ieder geval door mensen
die de gebruiksaanwijzing vooraf hebben
geraadpleegd.
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
1.Ter voorkoming van ernstige verwondingen,
electrische schokken en brandwonden dient
met absoluut te voorkomen dat het snoer, de
stekker of het apparaat in of onder water of
andere vloeistoffen komt te staan.
2. Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Maak geen technische modificaties aan
het apparaat.
3.    Wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt is nauw toezicht vereist. Dit apparaat mag 
niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Apparaten
kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het 
apparaat op een veilige manier en als ze de betrokken gevaren begrijpen. De blender mag alleen worden 
gebruikt door volwassenen die het in overeenstemming met deze instructies weten te gebruiken. 
4. Raak de onderdelen die onder electrische spanning staan nooit aan. Deze kunnen electrische schokken
en ernstige brandwonden veroorzaken. Sluit het apparaat aan op een stopcontact met de juiste spanning.
Deze moet overeenkomen met de spanning vermeld op het kenmerkplaatje onder het apparaat. Verzeker
u ervan dat uw stopcontact voorzien is van de juiste aardspanning.
5. Figuur A: Snoer met stekker. Een kort snoer met stekker wordt meegeleverd. Een korte versie ter voorkoming
van verwarring met andere snoeren en struikelgevaar. Langere snoeren of verlengsnoeren zijn verkrijgbaar, maar
mogen enkel gebruikt worden ALS EEN GEKWALIFICEERDE ELECTRICIEN kan bevestigen dat deze zonder gevaar
gebruikt kunnen worden.
GEBRUIK geen adapters!
Indien een verleng- of langer snoer wordt gebruikt:
a) Het wattage wat het snoer aan kan moet minstens zo groot zijn als het wattage wat onderop de blender
vermeld wordt.
b) Het verlengsnoer moet een drie draads versie zijn, en moet geaard zijn. Het snoer mag nooit over tafels
of andere meubelstukken hangen, ter voorkoming van struikelgevaar.
c) Plaats de blender of de snoeren niet naast hitte- en warmtebronnen.
d) Gebruik de blender niet buiten.

Veiligheidsvoorschriften
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Veiligheidsvoorschriften

e) Laat het snoer niet over de tafel of meubels hangen, of hete oppervlakten raken.
f) Gebruik de blender niet als deze gebreken vertoont. Breng de blender terug naar uw dealer ter controle
en reparatie.
g) Als de stekker of het snoer beschadigd is, moeten deze door de fabrikant, een servicepunt of een
gekwalificeerd iemand vervangen worden. Dit ter voorkoming van eventuele risico’s. Het gebruik van
accessoires die niet door de producent aangeraden worden, kunnen brand, elektrische schokken of persoonlijk
letsel veroorzaken.
h) De voet van de blender is voorzien van een ruimte om overtollig snoer in op te bergen. Op deze manier
kan de lengte van de kabel voor optimaal gebruik aangepast worden.
6. Figuur B: Verzeker u ervan dat kinderen niet de mogelijkheid hebben om met het apparaat te spelen.
Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar van electrische apparaten. Reiniging en onderhoud mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
7. Plaats de blender op een vlakke ondergrond zodat deze stevig staat. Dit om omvallen te voorkomen.
Plaats de blender niet in de buurt van hete voorwerpen of open vuur. LET OP: Gebruik de blender niet op
een hellend vlak.
No coloque la batidora sobre superficies calientes o en las cercanías de llamas libres.
8. Figuur C.: Stop geen keukengereedschappen of andere voorwerpen in de blender wanneer deze aanstaat.
Dit kan leiden tot persoonlijk letsel dan wel onherstelbare schade aan de blender. Deze voorwerpen mogen
enkel gebruikt worden indien de stekker uit het stopcontact is gehaald.

!
B

A

!
C
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9. Figuur D: Om er zeker van te zijn dat de blend goed functioneert dient deze op een vlakke ondergrond
geplaatst te worden, in een goedverlichte schone ruimte, in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar
is. Plaats de blender in ieder geval 10cm van de muur.
10. Haal de stekker uit het stopcontact als de blender niet in gebruik is of bij het schoonmaken van de
blender of onderdelen hiervan.
11. Figuur E: Raak de blender nooit aan met natte of klamme handen, of met een natte of klamme doek.
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact indien de blender niet gebruikt of gereinigd wordt. Trek
nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De blender moet altijd gereinigd
worden met een droge/vochtige niet schurende doek, indien nodig met een paar druppels niet bijtende
schoonmaak middel.Maak enkel en alleen de buitenkanten van de blender schoon.

12. Bij gebruik dient er altijd iemand bij de blender te blijven.
13. Plaats altijd een hand op de bovenkant van de blender als deze aanstaat. Gebruik bij hete etenswaren
of vloeistoffen een ovenhandschoen.
14. Laat nooit de blender aanstaan als deze leeg is, dit kan grote schade toebrengen aan het apparaat.
15. Voeg geen ingredienten toe boven de maximale capaciteit van 1.5liter).
16. WAARSCHUWING: voeg altijd eerst de vloeibare ingredienten toe alvorens de vaste ingredienten toe
te voegen. Dit maakt het blenden gemakkelijker en voorkomt oververhitting van de motor.
17. Raak de bewegende delen niet aan.
18.      De messen zijn scherp. Behandel deze met uiterste voorzichtigheid.Zorgvuldigheid is vereist bij het hanteren
van messen, vooral bij het verwijderen van het mes uit de beker, het legen van de beker en tijdens het reinigen.  
19. Laat de messen(5) nooit in water weken en laat nooit een vloeistof achter in de glazen kan(3) gedurende
langere tijd.
20. Ter voorkoming van persoonlijk letstel of schade aan de blender nooit de messen-unit(5) op de basis(6)
plaatsen zonder dat de glazen kan(3) geplaatst wordt.
21. Verzeker u ervan dat de glazen kan(3) goed in de basis(6) geplaatst is en dat de deksel(2) met de
maatbeker(1) goed in de kan zitten voor u gebruik maakt van de blender.
22. Haal nooit de kan(3) van de basis(6) terwijl de blender aanstaat ter voorkoming van persoonlijk letstel
of schade aan het apparaat. Wacht hiermee altijd tot de motor en de messen volledig stilstaan.
23. De deksel(2) en de maatbeker(1) moeten altijd geplaatst zijn terwijl de blender aanstaat.

Veiligheidsvoorschriften
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24. Gebruik nooit uw handen om ingredienten toe te voegen. Gebruik altijd de maatbeker of geschikte
keukengereedschappen.
25. Probeer niet de veiligheidsconstructies te verwijderen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade
aan de blender.
26. Begin het blenden altijd op de laagste stand en verhoog vandaaruit indien nodig.
27. Laat de blender nooit voor meer dan 2 minuten achtereen blenden, ter voorkoming van oververhitting.
Na 2 minuten de blender voor tenminste 30 seconden pauzeren. Alle soorten etenswaren kunnen binnen
een minuut voldoende gemixt zijn, vooral vloeistoffen en kleine hoeveelheden. Om te voorkomen dat de
blender ernstige schade berokkent, is de Vela-blender uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem .
Na 3 minuten ononderbroken werking stopt de blender automatisch. Om de blender weer in werking te
stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en minimaal 1 minuut wachten. Op deze
manier begint de blender weer te werken.
28. De glazen kan(3) in niet geschikt om eten in te bewaren. De kan altijd leeg en schoon opbergen.
29. Voor het beste resultaat de ingredienten in kleine stukken toevoegen.

30. Voor het blenden van hete vloeistoffen altijd de maatbeker(1) verwijderen.
31. Indien u hete vloeistoffen gebruikt altijd ovenhandschoenen gebruiken.
32. Indien u koude drankjes wilt maken van ingredienten met een hoge dichtheid, kunt u een ijsklontje per
keer toevoegen tot de gewenste dichtheid is bereikt. Gebruik de pulse-knop(14) voor het beste resultaat.
33. In het geval van mankementen of schade dient u de stekker meteen uit het stopcontact te halen. Gebruik
de blender nooit indien deze defect is. Reparaties dienen uitgevoerd te worden door het CASA BUGATTI
Service Centre. Contacteer in dit geval uw BUGATTI-dealer.

34. Vela Blender is goed uitgerust met een automatische bescherming tegen te hoge temperatuur. Dit 

systeem zorgt voor een veel langere levensduur van de motor van uw blender. 

Indien het apparaat oververhit raakt en niet meer functioneert, neem dan de stekker uit het stopcontact

 en laat het afkoelen gedurende ongeveer 30-40 minuten. Na het afkoelen is de blender weer in staat om

 normaal te werken.

Veiligheidsvoorschriften
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Installatie en beginnen

De originele verpakking is zeer geschikt voor verzending via de post. Bewaar deze om het apparaat indien

nodig terug te sturen naar de leverancier. Voordat u het apparaat installeert dient u alle voorgaande pagina’s

aandachtig gelezen te hebben.

Verzeker uzelf ervan dat na het uitpakken het apparaat in perfecte conditie is. Let er tevens op dat er geen

verpakkingsmateriaal of papier achter is gebleven in de motorbasis(6) of de glazen kan(3).

De plastic zak waarin de blender verpakt zit dient buiten het bereik van kinderen gehouden te worden; bij

inslikken kan deze verstikken.

Sluit de blender niet op de netstroom aan voordat deze op de juiste wijze en compleet geïnstalleerd is. Na

gebruik altijd de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het eerste gebruik dient u de maatbeker(1),   deksel(2),   kan(3),  dichtingsring(4) en de messen-

unit(5) af te wassen. Gebruik hiervoor een neutrale en niet bijtende of schurend afwasmiddel. Om eventueel

stof op de motor-basis te verwijderen kunt u een droge, zachte doek gebruiken

Hoe de messen-unit(5) van de kan(3) te verwijderen.

1) leg de palm van uw hand op de onderkant van de  kan(3)(afb.1), druk nu met uw duim op de ring

bij het symbool (PUSH) (afb.2+3) en draai de messen-unit(5) naar de geopende richting   (afb. 4). Neem nu

de gehele unit uit de kan (afb.5).

1 32 54
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Hoe de messen-unit(5) in elkaar te zetten:
1) Plaats de dichtingsring(4) op de juiste wijze in de messen-unit(5).

2) Plaats de complete unit(5) in de onderkant van de   kan(3)(afb.1). Om hem vast te zetten draai
de unit tot deze vast klikt(afb.2). De kan(3) zit nu stevig vast aan de messen-unit(5)(afb.3).

3) Zet de glazen kan in de motorbasis(6) op zo’n manier dat deze op zijn plaats valt.
4) Zet de maatbeker(1) in het gat welke midden in de deksel(2) zit en draai deze totdat een klik aangeeft
dat deze vergrendeld zit.

Installatie en beginnen
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Advies en aanbevelingen bij gebruik

5) Druk de deksel(2) met de geplaatste maatbeker(2) in de bovenkant van de glazen kan(3).
6) De blender heeft een ingebouwde beveiliging welke voorkomt dat motor draait in het geval dat de glazen
kan(3) en/of de messen-unit(5) niet goed in elkaar is gezet.
7) Na bovenstaande stappen te hebben gevolgd en de veiligheidsvoorschriften te hebben doorgelezen kunt
u de blender op de netstroom aansluiten.
Aansluiten op de netstroom: electrische stroom kan doden. Neem alle veiligheidsmaatregelen strikt in
acht. De Vela blender moet aangesloten op een netstroom voltage welke vermeld staat op het
kenmerkenplaatje onder het apparaat.
Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt moet de blender compleet stilstaan. Kijk of de
snelheidsregelaar(12) op nul staat en wacht tot de blender volledig klaar is/stilstaat voordat u de stekker
uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
Gebruik altijd stopcontacten die geaard zijn.
Gebruik nooit kapotte of beschadigde snoeren. Laat apparaten die aangesloten zijn op stroom nooit in
contact komen met water: dit kan kortsluiting veroorzaken!

A. Gebruiksfuncties bij 4 snelheden
1) Neem bij gebruik alle veiligheids- en installatie instructies in acht zoals deze hiervoor beschreven zijn.
2) Verzeker u ervan dat de snelheidsregelaar(12) op 0 staat er steek der stekker(7) in het stopcontact.
Gebruik altijd een geaard stopcontact  .
3) Als de stekker(7) in het stopcontact wordt gestoken zal het rode lampje(11) gaan branden. Dit geeft aan
dat de blender aangesloten is op de netstroom.
4) Plaats de glazen kan(3) die volgens de instructies in elkaar is gezet in de motorbasis(6) op zijn plaats.
5) Verwijder de deksel(2) en de maatbeker(1) uit de glazen kan(3).
6) Stop het voedsel dat u gaat gebruiken in de glazen kan(3)(zonder de maximale hoeveelheid van 1.5L ter
overschrijden). Plaats hierna de deksel(2) met de maatbeker(1) weer in de kan(3).
7) Snij het voedsel in stukken van ongeveer 2cm bij 2cm voor het beste resultaat.
8) Houd de glazen kan(3) met één hand stevig vast en zet de snelheidsregelaar(12) op de gewenste stand
(laag=1, normaal=2, hoog=3, maximaal=4). WAARSCHUWING: houd altijd één hand op de deksel als de blender
bezig is.
9) Om het blenden te stoppen zet u de snelheidsregelaar(12) op nul.
10) Voor u de kan(3) verwijderd haalt u de stekker(7) uit het stopcontact. Trek hierbij nooit aan het snoer.
11) Om de glazen kan(3) te verwijderen pak deze op bij de greep en til deze uit de basis(6). Om het geblende
voedsel te schenken dient u de deksel te verwijderen.
12) Verwijder de messen-unit(5) enkel van de kan(3) om deze schoon te maken. Indien u de messen-unit(5)
losmaakt kan vloeistofl dat in de kan zit eruit lekken.
13) De snelheid kan tijdens het blenden opgevoerd worden door deze in te stellen met de snelheidsregelaar(12).

Installatie en beginnen
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Advies en aanbevelingen bij gebruik

14) Wanneer u heet voedsel of hete vloeistoffen gebruikt dient u ovenhandschoenen te gebruiken. 

Verwijder de maatbeker(1) en plaats de deksel in de bovenkant van de kan.

Leg nooit uw blote hand op de deksel wanneer u hete ingrediënten gebruikt en de blender aanstaat.

Indien u met hete ingrediënten werkt altijd stand 1 gebruiken om te blenden.

15) Stop met blenden na een paar seconden en kijk naar de structuur van het eten dat u gebruikt.

16) Om te voorkomen dat de blender ernstige schade berokkent, is de Vela-blender uitgerust met een

automatisch uitschakelsysteem. Na 3 Minuten ononderbroken werking stopt de blender automatisch. Om

de blender weer in werking te stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en minimaal 1

minuut wachten. Op deze manier begint de blender weer te werken.

B. Gebruik van de pulse-functie(14)

1) Voor u de blender gebruikt  dient u zich ervan te verzekeren dat de blender volgens de gebruiksaanwijzing

in elkaar is gezet.

2) De pulse functie kan bij alle snelheden gebruikt worden terwijl deze aanstaat. Druk op de pulse knop(14)

om de maximale snelheid te bereiken.

3) De snelheidsregelaar in de “P”-stand zetten. Alleen op deze manier wordt de pulse-functie geactiveerd.

Als u op de pulsknop (14) drukt gaan de messen op maximale snelheid draaien totdat de pulsknop (14) weer

losgelaten wordt.

4) Wanneer u een snelheid heeft gekozen door middel van de snelheidsregelaar(12), kunt u de pulse knop(14)

indrukken om de maximale snelheid in te schakelen tot u de knop weer loslaat. De blender zal dan teruggaan

naar de snelheid die u eerder geselecteerd heeft.

5) Wanneer u gebruikt maakt van hete ingrediënten moet u ovenhandschoenen dragen. Plaats de deksel(2)

zonder maatbeker(1) in de kan. Plaats nooit u blote hand op de deksel als u hete etenswaren of vloeistoffen

aan het blenden bent.

6) Gebruik van een spatel is enkel toegestaan als de blender uit staat en de stekker uit het stopcontact is.

7) Stop met blenden na een paar seconden en kijk naar de structuur van het eten dat u gebruikt.

C. Gebruik van de ijsfunctie (ICE)

U dient zich strikt te houden aan de hierboven beschreven veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor

installatie en inwerkingstelling.

Alvorens de blender aan te zetten, moet u zich ervan te verzekeren dat alle onderdelen van de kan en het

deksel perfect in elkaar gezet zijn en alles goed op de motorbasis (6) geplaatst is. Vervolgens de stekker

(7) in het stopcontact steken.
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D. Gebruik van de maatbeker (1)
1) Verwijder de maatbeker(1) uit de deksel(2) om ingrediënten via het gat in de deksel(2)  toe te voegen.
Doe dit alleen als de blender uit staat, of op de laagste stand aan staat.

Advies en aanbevelingen bij gebruik

2) Wanneer u de blender op de 2e of 3e stand gebruikt, of met hete ingrediënten

dient u de blender uit te schakelen alvorens de ingrediënten toe te voegen.

3) De spatel kan gebruikt worden om de ingrediënten naar beneden te duwen.

Verwijder de maatbeker(1) en steek de spatel door het gat van de deksel(2) in de

kan(3). Doet u dit enkel als de blender uitstaat of op de laagste stand draait.

Indien u de spatel zonder deksel(2) gebruikt dient de blender uit te staan.

Met deze functie/dit programma kunt u ijs blenden/fijnhakken.
De ijsblokjes die u wilt blenden in de kan (3) doen, zonder het niveau van 1000 ml (30 oz) zoals op de kan
aangegeven te overschrijden. 
De knop van de snelheidsregelaar (12) in de ICE-stand zetten. Het ICE-programma begint te werken en met
pulserende bewegingen hakt de blender het ijs fijn.
LET OP: Wanneer de motor in werking is, altijd een hand op de bovenkant van het deksel plaatsen.
Om de blender stop te zetten, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten. Het wordt aanbevolen
om de blender na enkele seconden werking stop te zetten om het resultaat van het blenden te controleren.
Het wordt aanbevolen om samen met het ijs ook altijd 100-150 ml water in de kan te doen. Dit zorgt voor
een optimaal resultaat van het blenden
Het programma is ook uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. Na 30 (dertig) afwisselende
inschakel-/uitschakel impulsen (on/off) gaat de blender automatisch uit. Om de blender weer in werking
te stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en weer opnieuw in de ICE-stand zetten. Op
deze manier worden de impulsen (on/off) automatisch weer opgestart.
ALLEEN wanneer de blender niet in beweging is en het snoer (7) uit het stopcontact gehaald is, mag u een
spatel gebruiken om de stukjes ijs die aan de wanden van de kan plakken ter verwijderen (zie punt D. van
Advies en aanbevelingen bij gebruik).

1 2 3 4

1
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Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en als u het apparaat
schoonmaakt.      Trek nooit aan het snoer op de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Dompel de snoeren, de stekker, of de blender zelf nooit gedeeltelijk of helemaal in water of andere
vloeistoffen.
1) De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact geworden voor dat deze schoongemaakt wordt.

Trek bij het uit het stopcontact halen van de stekker nooit aan het snoer.

2) Het beste is om de blender meteen na gebruik te reinigen.

3) Zorg ervoor dat de motorbasis(6) en de stekker(7) niet nat worden.

4) Maak de motorbasis(6) schoon met een vochtige doek, en maar hem daarna droog. Gebruik geen agressieve

schoonmaakmiddelen.

5) Raak de messen niet aan, deze zijn scherp. Om ze schoon te maken kunt u ze onder stromend water

houden en met een borstel schoonmaken. Laat de messen daarna drogen. Houd kinderen weg bij de messen;

ze kunnen ernstig letsel toebrengen.

6) Voor u de blender weer opnieuw gebruikt, zorg ervoor dat alle onderdelen weer correct in elkaar zijn

gezet en compleet droog zijn, vooral de motorbasis(6).

7) Enkel de kan zonder de messen-unit kan gereinigd worden in de vaatwasser.

8) Voor een snelle reiniging kunt u een glas heet water en iets afwasmiddel in de glazen kan gieten. Plaatst

de deksel(2) en de maatbeker(1) in de glazen kan en zet de blender voor tenminste 30 seconden aan. Giet

het water uit de kan een spoel deze goed uit voor u deze weer gebruikt.

Reiniging en onderhoudleaning and maintenance

Probleemoplossing

Indien de Vela blender niet meer werkt, of gebreken of defecten vertoond dient u onmiddellijk de

stekker uit het stopcontact te halen.

Indien u het probleem niet op kunt lossen aan de hand van deze gebruiksaanwijzing dient u contact op te

nemen met uw Bugatti dealer. Reparaties die niet goed worden uitgevoerd kunnen de gebruiker bloot stellen

aan serieus gevaar. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt genomen bij schade of persoonlijk letstel

voortvloeiend uit verkeerd uitgevoerde reparaties, in deze gevallen vervalt ook de garantie.

Vela Blender stop 

werking 
Indien het apparaat 

oververhit raakt 

(bv: wegens langdurige 

zware belasting

 
Vela Blender is goed uitgerust met een automatische bescherming 
tegen te hoge temperatuur. Dit systeem zorgt voor een veel langere
 levensduur van de motor van uw blender. 
Indien het apparaat oververhit raakt en niet meer functioneert,
 neem dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen 
gedurende ongeveer 30-40 minuten. Na het afkoelen is de blender
 weer in staat om normaal te werken.

Gebrek Mogelijke oorzaak Oplossingen
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VERWIJDERING VAN HET PRODUCT CONFORM DE EUROPESE REGELEMENTEN 2002/96/EC
Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid worden.
Het kan bij het gemeentelijke recycle-punt ingeleverd worden, of bij dealers die deze service verlenen.
Het gescheiden aanbieden van afval verkleint eventuele negatieve effecten voor het milieu en gezondheid.
Ook kunnen verscheidene onderdelen op deze manier gerecycled worden. De afbeelding van een afvalbak
met een kruis er door heen geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag
worden, maar apart af gegeven moet worden.

1) Granantie houdt in het vervangen van of gratis reparatie van de defecte onderdelen ten tijde van de
aankoop door fabrieksfouten.
2) Indien de toaster niet te repareren valt zal er een vervangende toaster worden geleverd.
3) De garantie dekt geen schade ten gevolge van:
a) onjuist of oneigenlijk gebruik
b) defecten te wijten aan onvoorzichtigheid en hierdoor veroorzaakt breken
c) bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzing
d) reparaties en/of modificaties gedaan door onbevoegden
e) Gebruik van niet-originele reserve onderdelen
f) transport
g) gebruik van de toaster als deze leeg is
h) elke andere situatie die niet omschreven kan worden als fabrieksfout
4) De garantie dekt geen schade door oneigenlijk gebruik, met name niet huishoudelijk-gebruik.
5) De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of letsel aan personen,
voorwerpen en huisdieren die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van de instructies zoals uiteengezet
in deze gebruiksaanwijzing.
6) Vervanging of reparatie verlengd de garantie periode niet. De garantie dekt niet vervanging van weerstanden
en dergelijke. Bezoek de website van Bugatti voor de garantie/product registratie: www.casabugatti.com

SERVICE CENTRUM
In het geval van een defect, neem contact op met uw Bugatti dealer welke de toaster naar de vertegenwoordiger
terug zal sturen.
De koper is verantwoordelijk voor alle transportkosten, dan wel onder garantie of niet.
Indien mogelijk de originele verpakking bewaren voor eventueel transport.

GARANTIE


