
Gruppe PDH007 

Elektrische mini handmixer voor Griekse Frappé 
 

 
 

 

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat in gebruik neemt. 

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze 

gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. 

 

KENMERKEN 

 

Deze elektrische mini handmixer is geschikt voor de bereiding van frappé en diverse sauzen. 

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor koude dranken. Gebruik de mini handmixer NOOIT 

om hete vloeistoffen of olie te mengen. Raak de draaiende stang (mengstang) en uiteinde 

NOOIT aan en houdt andere objecten, zoals haren, kleding, keukengereedschap enz. uit de 

buurt. Schoonmaken is eenvoudig. Houdt de mini mixer NOOIT onder de kraan in stromend 

water, maar houdt het draaiende deel (de mengstang) even in een glas met schoon warm 

water en maak hem daarna droog met een doek of keukenpapier. Laat eerst afkoelen voor 

het opbergen en plaats de meegeleverde kunststof beschermkap over het draaiende deel 

(mengstang) van de mini handmixer. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK 

 

• Als het apparaat is beschadigd door het niet opvolgen van de instructies in deze 

handleiding vervalt de garantie. De fabrikant/importeur/leverancier draagt geen 

verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de 

instructies in deze handleiding. 

• Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u er zeker van zijn dat de 

benodigde spanning (voltage), zoals vermeld op het typeplaatje van het toestel, 

overeen komt met de elektrische spanning op de plaats van gebruik.  



LET OP 

 

• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen van 8 jaar en 

ouder. En door personen met een handicap, verminderde fysieke, sensorische of 

mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of 

zijn geweest en op een adequate en veilige manier geïnstrueerd zijn in het gebruik 

van het apparaat volgens alle veiligheidsinstructies. 

• Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 

ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene. 

• Het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen onder 8 jaar houden. 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. 

• Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door externe 

bedieningsautomaten en automatische timers of afstandsbedieningen. 

• Schakel het apparaat altijd uit als het niet wordt gebruikt of gepland is voor reiniging 

en trek de stekker uit het stopcontact. 

• Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, het is gevallen, is beschadigd of 

ondergedompeld is geweest in water of andere vloeistof. Gebruik het apparaat 

NOOIT met een beschadigde netstekker of beschadigd netsnoer. U mag het apparaat 

in geen geval zelf repareren. 

• Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan - er bestaat kans op letsel door een 

elektrische schok. Laat alle reparaties en afstellingen aan dit apparaat uitvoeren door 

een geautoriseerd servicecentrum. 

• Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. 

• Raak het apparaat, snoer of stekker nooit aan met natte handen - er bestaat gevaar 

voor beschadiging van het elektriciteitsnet, kabel / stopcontact en u loop het risico 

op een elektrische schok. 

• Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg ervoor dat het snoer niet over 

de rand van de tafel hangt, ergens achter kan haken, of hete oppervlakken aanraakt. 

• Plaats het apparaat niet op een elektrisch fornuis of gasfornuis of andere 

warmtebronnen, of in de nabijheid daarvan. 

• Leg het apparaat niet op de rand van een werkblad of op een instabiel oppervlak. 

• Leg het apparaat altijd op een vlakke en droge ondergrond. 

• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor 

commerciële/professionele of industriële doeleinden. 

• Houdt het apparaat altijd bij de handgreep vast.  

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het mengen van drinkbare 

vloeistoffen, zoals koffie, melk enz.  

• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. 

  



ONDERDELEN VAN HET APPARAAT 

 

 

 

1. Handvat 

2. AAN / UIT- tevens snelheid schakelaar 

3. Beschermkap, tevens maatbeker 

4. mengstang 

5. Indicatielampje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT 

 

• Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon. Het handvat middels een vochtige 

doek en de mengstang door deze in een glas warm water (eventueel met wat 

afwasmiddel) te houden en daarna met een droge doek of keukenpapier te drogen. 

 

GRIEKSE FRAPPÉ MAKEN 

 

• Neem een hoog glas of beker en vul met de gewenste hoeveelheid frappé 

(oplos)koffie en desgewenst suiker in de gewenste hoeveelheid. 

• Voeg een beetje koud water toe totdat alles net onder water staat en roer even. 

• Stop de stekker van de mini handmixer in een stopcontact. 

• Verwijder de beschermkap (3). 

• Houdt de mini handmixer bij het handvat (1) vast. 

• Plaats de mengstang (4) in het glas of de beker. 

• Druk de AAN / UIT -knop (2) in om het mengen c.q. opschuimen te beginnen. 

Door de knop helemaal in te drukken draait de handmixer op maximale snelheid; 

door de knop een beetje in te drukken draait de handmixer op halve snelheid. 

• Zorg dat de mengstang (4) en het uiteinde van de mengstang de zijkanten en bodem 

van het glas of de beker niet aanraakt. Het glas of de beker kunnen beschadigen als 

de draaiende mengstang deze raakt. 

• Laat de mini handmixer de gewenste tijd het mengsel goed opschuimen totdat een 

dikke laag créme ontstaat. Beweeg de handmixer een beetje in de rondte en 

langzaam op en neer om een mooie schuimlaag te krijgen. De schuimlaag is dik 

genoeg als het glas of de beker ondersteboven kan worden gehouden zonder dat het 

mengsel eruit valt. Dat is meestal na ongeveer 20 seconden mixen. 

• Laat de knop (2) los om het mengen te beëindigen. 

• Gebruik altijd het handvat (1) om de mini handmixer op te tillen. 

• Trek de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat schoon. Plaats de 

beschermkap. 



• Om de frappé verder te bereiden doet u enkele ijsblokjes (of desgewenst een bolletje 

schepijs) in het glas of de beker en vult u het aan met wat koud water. Even roeren, 

rietje plaatsen en klaar…. 

• Indien gewenst kunt u voor het aanvullen met koud water wat melk toevoegen. 

• Uiteraard zijn er meer variaties mogelijk…. 

 

OVERVERHITTING 

 

• Het apparaat kan oververhit raken en daardoor sneller slijten als deze voortdurend, 

zonder onderbrekingen draait. Enkele frappé’s achter elkaar maken levert echter geen 

problemen op. De handmixer mag maximaal 30 seconden ononderbroken op 

maximale snelheid draaien. Laat de handmixer na het maken van één of enkele 

frappé’s ongeveer 10 minuten afkoelen. 

 

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 

 

• Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. 

• Maak het handvat middels een vochtige doek schoon en reinig de mengstang door 

deze in een glas warm water (eventueel met wat afwasmiddel) te houden en daarna 

met een droge doek of keukenpapier te drogen. 

• Dompel NOOIT het apparaat onder in water of een andere vloeistof. 

• Het apparaat NOOIT (af)wassen in de vaatwasser.  

• Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen, vloeibaar bleekmiddel of 

zuur, zoals zoutzuur, enz. voor het reinigen van het apparaat. 

• Zorg ervoor dat de kabel en de stekker volledig droog zijn. Als ze toch in contact zijn 

gekomen met water, trek dan de stekker uit het stopcontact en droog zowel de kabel 

als de stekker goed af. 

• Bewaar het apparaat op een droge plek bij kamertemperatuur. 

 

 

  



TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

Nominale spanning 230 V. 

Nominale frequentie 50 Hz. 

Nominaal stroomverbruik 30 W. 

 

Tekst en technische gegevens onder voorbehoud. 

 

INSTRUCTIES EN INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERWIJDEREN VAN GEBRUIKTE 

VERPAKKINGEN 

 

Voer gebruikt verpakkingsmateriaal af bij een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of 

deponeer het in de juiste afvalbak. 

 

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

 

Dit symbool op de producten of in de begeleidende documenten betekent dat 

gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden 

toegevoegd aan “gewoon” huishoudelijk afval.  

Retourneer deze producten voor correcte verwijdering, terugwinning en 

recycling op aangewezen inzamelpunten.  

 

Alternatief in sommige Europese landen is dat u de producten aan uw lokale leverancier kunt 

retourneren, bij aankoop van een gelijkwaardig product. 

Correcte verwijdering helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke 

negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. 

 

Dit product voldoet aan alle benodigde relevante EU-richtlijnen voor dit soort 

elektrische apparaten. 

 

 


