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DQSM-01 Staafmixer 

 

 
 

Handleiding 

Belangrijke opmerkingen 

Lees deze handleiding uitvoerig door voordat u de staafmixer gebruikt.  

 

Betekenis van het icon hierboven:  

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar maak gebruik van 

gescheiden inzamelingspunten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de 

beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen kunnen 

gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen. Dit is schadelijk voor 

ieders gezondheid en welzijn.  
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Waarschuwing 

Controleer elk accessoire zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt. 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij ze onder 

toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 

• Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het 

markeringsplaatje staat aangegeven. 

• Koppel de blender altijd los van de voeding als deze onbeheerd wordt achtergelaten en voordat 

u hem in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt. 

• Sta niet toe dat kinderen de blender zonder toezicht gebruiken. 

• Schakel het apparaat niet in als het op enige wijze defect lijkt te zijn. 

• Neem voor reparaties contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum. 

• Het is niet toegestaan om de basis onder te dompelen in water en het is verboden om het 

apparaat te starten of de bedieningsknop in te drukken met natte handen. 

• De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 bij het reinigen van het apparaat. 

• Gebruik dit apparaat niet voor lange tijd anders beschadigen de binnenste onderdelen. 

• Steek uw vinger of andere voorwerpen niet in de machine als de motor draait.  

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.  

• Gebruik dit apparaat alléén met de meegeleverde accessoires. Gebruik het apparaat alleen voor 

de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in 

deze gebruiksaanwijzing. 

• Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de container en bij 

het schoonmaken. Verkeerd gebruik of montage van het snijblad of accessoire kan gevaar 

opleveren. 
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Onderdelen                                        

                    

         

Technische kenmerken  

Model DQSM-01 Draaisnelheid 15000RPM±10% 

Spanning 220~240V Nominale frequentie 50-60Hz 

Power 800W Patent 回 

Werktijd ≤1min Intervaltijd ≥1min 

 

Schakelaar  

Turbo 

 

Snelheidsknop 

Staafmixer 

  Beker 

Hakmolen mes  

Garde 

  Hakmolenkom 

Haakje 

LED 
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BEDIENING 

De staafmixer is perfect geschikt voor het bereiden van dipsauzen, mayonaise en babyvoeding, maar 

ook voor het mixen en milkshakes. 

1. Plaats de blenderstaaf in de motoreenheid, draai met de klok mee om hem in de motoreenheid 

te vergrendelen. 

 
 

2. Doe ingrediënten in de beker (om spatten te voorkomen) dompel de mesbeschermer 

volledig onder in de ingrediënten (maximale inhoud beker 600 ml). U kunt de 

staafmixer in de beker gebruiken. 

 

3. Schakel het apparaat in door op de turbo of schakelaar te drukken. 

4. Gebruik de snelheidsregelingsschakelaar om de snelheid te bepalen. 

5. Mix de ingrediënten door het apparaat langzaam op en neer en in cirkels te 

bewegen. 
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GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN 

De hakmolen is perfect geschikt voor hard voedsel, zoals het hakken van vlees, kaas, ui, kruiden, 

knoflook, wortelen, walnoten, amandelen, pruimen enz. (maximale capaciteit van de kop 250 g) 

 

LET OP: Hak geen extreem hard voedsel, zoals ijsblokjes, nootmuskaat, koffiebonen en granen. De 

messen zijn erg scherp. Wees zeer voorzichtig bij het hanteren van de messeneenheid. 

 

1. Plaats de mes eenheid van de hakmolen in de hakmolenkom, druk de mes eenheid naar beneden en 

vergrendel de kom. 

2. Doe de ingrediënten in de hakkom.  

De vaste ingrediënten mogen niet groter zijn dan stukjes van 2 cm. 

3. Plaats de hakmolenkoppeling op de hakmolenkom. 

4. Schakel het apparaat in door op de turbo of schakelaar te drukken. 
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GARDE 

De garde is bedoeld voor het opkloppen van room, het opkloppen van eiwitten en het mixen van 

sponzen en kant-en-klare desserts. 

1. Steek de garde stevig in de garde-koppelingseenheid. 

2. Sluit de koppeleenheid aan op de installatiereferentie van de motoreenheid "met blender". 

 
3. Druk op de schakelaar om de staafmixer te activeren en druk na ongeveer 30 seconden op de turbo 

om te voorkomen dat ingrediënten spatten. 
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REINIGING EN ONDERHOUD 

1. Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en verwijder de accessoires. 

2. Veeg de motorunit, de hakmolenkoppeling, de gardekoppelingsunit af met een vochtige doek en 

dompel ze niet onder in water. Andere accessoires kunnen in de vaatwasser of met de hand afgewassen 

worden. 

3. Als voedsel niet gemakkelijk van het mes of de garde kan worden afgespoeld, doe dan een druppel 

afwasmiddel in de mengkom met water. Steek het snoer in het stopcontact. Dompel het uiteinde van het 

mes of de garde onder en laat het apparaat ongeveer 10 seconden werken. Haal de stekker uit het 

stopcontact, spoel onder stromend water en droog het af. 

4. Berg het apparaat op in een geventileerde en droge plaats om te voorkomen dat de motor van het 

apparaat wordt aangetast door vocht. 

 

VOORZICHTIG: 

De snijranden van de messen zijn zeer scherp, het schoonmaken moet voorzichtig gebeuren! 

 


