
 
 

Inleiding 
 
Geachte Klant! 

 
Wij danken u voor het vertrouwen in ons merk Zeegma. 
Wij bieden u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik dankzij de 
toepassing van hoogwaardige materialen en moderne technische 
oplossingen. 
We zijn er zeker van dat de grote zorg bij de afwerking aan uw eisen voldoet. 
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. 

 
Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons 
op: 
support@zeegma.com 

 
 

Belangrijke gegevens 
 
Lees alle bedieningsinstructies voor u uw apparaat gebruikt om met zijn 
functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken. 
 
1. Lees vóór gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en volg de 

daarin omgeschreven instructies op. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in strijd met 
het beoogde doel of voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening 
van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig 
gebruik. 

2. Het apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het 
apparaat niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is 
ontworpen. Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. 
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 

3. Gebruik het apparaat uit de buurt van scherpe randen en 
warmtebronnen en vocht Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. 

4. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. 
5. Bedien het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat nat of 

vochtig is geworden, moet onmiddellijk van de stroombron worden 
losgekoppeld. 

6. Na gebruik, bij reiniging, vervanging van toebehoren en bij montage en 
demontage moet het apparaat worden uitgeschakeld en van de 
stroombron losgekoppeld  

7. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker, 
niet aan het snoer en houd tegelijk het stopcontact met uw andere hand 
vast. 

8. Laat het werkende apparaat niet onbewaakt. 
9. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik geen 

beschadigd apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te repareren - neem 
contact op met een erkend reparatiebedrijf. Als het netsnoer beschadigd 
is, moet het door de fabrikant worden vervangen zodat elk risico wordt 
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voorkomen. 
10. Breng geen wijzigingen in het apparaat aan. 
11. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. 
12. Kleine kinderen mogen niet met folieverpakkingen spelen. Om 

verstikkingsgevaar te voorkomen, houd de verpakking (plastic zakken, 
doosjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen. 

13. Dit apparaat kan niet gebruikt worden door personen (waaronder 
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke 
vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij 
onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico’s 
begrijpen.  

14. Het apparaat is geen speelgoed. De kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. 

15. Reiniging en onderhoud mogen door kinderen vanaf 8 jaar uitsluitend 
onder toezicht worden uitgevoerd. Houd het apparaat en het elektrische 
snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. 

16. LET OP! Om het gevaar van het onopzettelijk resetten van de thermische 
zekering te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed door 
externe apparaten, d.w.z. een timer of een circuit dat regelmatig in- en 
uitschakelt; dit kan het apparaat beschadigen. 

17. Plaats niets in het apparaat terwijl het werkt. 
18. Het oppervlak waarop het apparaat wordt gebruikt, moet vlak, effen en 

stabiel zijn. 
19. Sluit het apparaat pas op een stroombron aan nadat alle noodzakelijke 

accessoires zijn geïnstalleerd. 
 

 
 

De onderdelen van de keukenmachine (afb. A) 
 

1. AANDRIJFAS 

2. ONTGRENDELKNOP  

3. SNELHEIDSREGELAAR 

4. NETSNOER 

5. KOM 

6. DEEGHAAK 

7. KLOPPER 

8. GARDE 

9. KOMDEKSEL 

 

Kom gebruiken 
 

1. Om de mixerkop omhoog te halen draai de ontgrendelknop met de klok mee 

(afb. 1).  

2. Plaats het komdeksel op het apparaat (afb. 2). 

3. Plaats de kom op het onderstel en draai hem met de klok mee om hem op zijn 

plaats vast te zetten (afb. 3). 



 
 

4. Steek het gewenste hulpstuk (deeghaak, klopper, garde) in de aandrijfas (afb. 4) 

door hem tegen de klok te draaien tot het op zijn plaats vastzit (afb. 5). 

5. Plaats de ingrediënten in de kom. Doe de kom niet te vol - de 

maximumhoeveelheid ingrediënten mag niet meer dan 2,0 kg bedragen. 

6. Laat de kop zakken door het vrijzethendel omlaag te duwen (afb. 6). 

7. Steek de hoofdstekker in een geschikt stopcontact (220-240 V ~ 50/60Hz). 

8. Start de machine door de snelheidsregeling naar de gewenste stand (1-6) in te 

stellen. 

9. Om de pulse-functie in te stellen (deeg kneden met korte tussenpozen) zet de 

snelheidsregelaar in de "P"- stand en houd deze stand zo lang vast als nodig is. 

De vrijgelaten snelheidsregelaar keert automatisch naar de "0"-stand terug. 

10. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt de snelheidsregelaar terug op de 

"0"-stand draaien. Haal de stekker uit het stopcontact. 

11. Zet de ontgrendelknop omlaag om de mixerkop omhoog te brengen. 

12. De gemengde ingrediënten kunnen nu met een spatel uit de kom worden 

gehaald. 

13. De kom kan nu uit het apparaat worden verwijderd. 

 

Instelling van de snelheid en gebruik van de kneedhaak voor het 
kneden van deeg tot 1,5 kg 
 
 

Gebruik Afbeelding  Snelheid 
Tijd 

(min) 
Max. Toepassing 

Deeghaak  

 

 

1-2 3-5 

1000g bloem 

en 500ml 

water 

Gistdeeg 

Klopper 

 

 

4. 3-10 

660g bloem 

en 840ml 

water 

Crèmes, taart 

Garde 

 

 

>6 3-10 
3 eiwitten 

(minimaal) 
Eiwit, room 

 



Oplossing van problemen 
 

Nr. Probleem Oplossing 

1 

Het apparaat werkt niet - Controleer of het apparaat goed op de 

stroomvoorziening is aangesloten. 

- Controleer of de ontgrendelknop weer in 

de oorspronkelijke stand staat. 

- Als het apparaat eerder 6 minuten continu 

heeft gewerkt, moet nu afkoelen. 

2 

Niet juist geluid in de kom 

(de hulpstukken 

stoten/krassen tegen de 

kom) 

- Controleer de kom op juiste instelling. 

- Controleer de juiste montage van het 

bepaalde hulpstuk. 

3 

Het komdeksel dekt de kom 

niet voldoende af 

- Controleer of het deksel correct op de kom 

is geplaatst. 

- Controleer dat de kom correct is 

gemonteerd en vergrendeld. 

4 
Enkele snelheidstanden 

werken niet 

- Als de gekozen snelheid niet werkt - zet de 

snelheidsregeling terug op "0"- stand, wacht 

enkele minuten, probeer het opnieuw 

5 

Het apparaat verplaatst zich 

tijdens het werk 

- Controleer de stabiliteit van de 

antislipvoet. 

- Controleer dat het apparaat op een vlakke 

en effen ondergrond is geplaatst 

6 

De ontgrendelknop is niet 

terug in zijn oorspronkelijke 

stand terug nadat de kom en 

het deksel waren 

geïnstalleerd 

- Controleer of het deksel correct op de kom 

is geplaatst. 

- Controleer de kom op juiste instelling 

 
Reiniging en onderhoud 
 
1. Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact. 

2. Dompel het apparaat nooit onder in water. 

3. Gebruik geen schurende of sterke reinigingsmiddelen. 

 
Behuizing van het gereedschap 

 
1. Gebruik alleen een vochtig doekje om de buitenkant van het apparaat schoon te 

maken. 

 



 
 

Kom en hulpstukken 
 
LET OP! Onderdelen kunnen door hitte en bijtende stoffen vervormen of 
verkleuren. 

1. Hulpstukken in contact met voedsel kunnen met afwasmiddel worden afgewassen. 

2. Hulpstukken zijn vaatwasser bestendig. 

3. Laat de hulpstukken drogen voordat opnieuw wordt gebruikt. 

 

 

 
De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan 

van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen. 


