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IDENTIFICATIE VAN HET APPARAAT
Deze gebruiks- en onderhoudsinstructies onderhoud zijn voor het volgende apparaatmodel:

CUTTER PRATIC 3 - 5
Apparaat voor hakken, verkruimelen, homogeniseren van elke soort groente, vlees, vis, kaas; voor het kloppen van slag-
room en het maken van sauzen...

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Geschikt voor 1- fase 230 V 50Hz 
Tpm: van 900 rpm aan 2200 tpm
Afmetingen in mm: Pratic 3: H=310 L=350 D=240
 Pratic 5: H=340 L=410 D=310
Gewicht: Pratic 3: 11 kg
 pratic 5: 18 kg
Geluidsniveau: < 70 db

VOORZIEN VAN SPECIALE HULPSTUKKEN:
De standaarduitrusting van de Cutter ROBOT bestaat uit de volgende hulpstukken:
• 1 complete hub met scherpe messen
• 1 gebruikshandleiding voor gebruik en onderhoud
• 1 garantiecertificaat
• 1 houten spatel om het eten uit de schaal te verwijderen
• 1 slijpsteen om de messen te slijpen
Op verzoek kunnen ook hubs met getande messen, geschikt voor het vermalen van chocola, gedroogd fruit, enz.,   
of messen met gaten geschikt om sauzen, mayonaise, etc. te kloppen /of te mengen.

BEVEILIGING VAN HET APPARAAT
Net als al onze producten, is dit apparaat bedoeld en gefabriceerd om de hoogst mogelijke veiligheid te bieden tijdens 
het werken door gebruiksgemak en hoge betrouwbaarheid.
Omdat alle beveiligingsvoorzieningen in de structuur van het apparaat zijn geïntegreerd, zijn deze betrouwbaarder en 
gaan deze niet snel kapot.
Het apparaat is voorzien van een veiligheidsmicro-schakelaar die de werking blokkeert wanneer het deksel en/of de kom 
zijn niet correct zijn geplaatst of ontbreken.
Dit hulpstuk dient er toe de handen van de gebruiker te beschermen om het risico van grijpen in bewegende delen te 
voorkomen, zelfs moedwillig.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
De hieronder aangegeven waarschuwingen zijn uw volle aandacht waard. Waarschuwingen alleen sluiten gevaar niet 
uit. De instructies of de waarschuwingen zijn geen vervanging van beveiligingsrichtlijnen ter voorkoming van ongelukken 
maar dienen ertoe deze te ondersteunen en ter aanmoediging om deze op te volgen. De bescherming die wij toepassen, 
voorkomt het risico op snijwonden niet volledig. Het vermindert echter wel de kans daarop en de omvang van het letsel. 
De bescherming en beveiliging zijn strikt in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

HET NIET OPVOLGEN VAN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN OF ONJUIST GEBRUIK VAN HET 
 APPARAAT KAN TOT RISICO OP ONGELUKKEN VOOR U EN ANDEREN LEIDEN.
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Dit moderne apparaat is ontwikkeld om hoge prestaties te kunnen bieden en tegelijkertijd veilig voor de bediener te zijn. 
Alvorens het apparaat in te schakelen, is het belangrijk om deze instructiehandleiding aandachtig te lezen.

1. Het aansluiten en installeren van dit apparaat dient alleen door een erkende installateur te worden uitgevoerd, die 
eerst met behulp van specifiek gereedschap de doeltreffendheid van de aardingsinstallatie controleert alvorens het 
apparaat te installeren en vervolgens de kwaliteit te testen van het elektrische netwerk en de verbinding ermee te reali-
seren in overeenstemming de technische wetgeving in het land van installatie.

2. Het apparaat dient alleen door gekwalificeerd personen te worden gebruikt, die de wettelijke minimumleeftijd hebben 
en een goede algemene expertise. Bovendien is volledige naleving van de veiligheidsrichtlijnen noodzakelijk. Tevens is 
voorzichtigheid geboden om ongelukken en letsel alsook schade aan eigendommen te voorkomen. De gebruiker dient 
in geen geval te proberen het apparaat zelf te repareren of onderdelen te vervangen maar contact op te nemen met 
de klantenservice van een reparateur die gekwalificeerd is voor het repareren van dergelijke apparaten.

3. Steek geen vingers, handen, gereedschap enz. in de richting van de bewegende of roterende onderdelen.
4. Wanneer het apparaat in gebruik is, is het ten strengste verboden om te proberen het deksel te verwijderen of het 

apparaat ondersteboven te houden. Niet naleving van deze veiligheidswaarschuwing kan tot ernstige problemen aan 
het apparaat, de voedingswaren in het apparaat en voor mensen leiden.

5. Wanneer het apparaat in gebruik is, dient u persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken in overeenstemming met 
de veiligheidsvoorschriften en de voorschriften van het bedrijf waar het apparaat in gebruik is.

6. Reiniging van de omgeving rondom het apparaat is een zeer belangrijk onderdeel van veilig werken. Het is noodza-
kelijk het apparaat en ook de tafel en de vloer schoon en droog te houden en stof, deeltjes, overige resten, vreemde 
stoffen enzovoort met specifieke middelen te verwijderen. Natte vloeren, resten van voedingswaren en andere deeltjes 
kunnen de vloer glad maken en een gevaar vormen.  Goede verlichting is heel belangrijk voor de veiligheid van de 
bediener.

7. Draag beschermende handschoenen en passende kleding voor het reinigen en verwisselen van onderdelen van het 
apparaat.

8. Alle beschermings- en veiligheidsmiddelen, hetzij elektrisch of mechanisch, dienen in perfecte en efficiënte staat te 
worden gehouden.

9. Probeer niet de werking of efficiëntie van de veiligheidsvoorzieningen van het apparaat te forceren of te veranderen. 
Elke verandering of forcering van onderdelen van het apparaat is een frauduleuze handeling en leidt tot aansprakelijk-
heid, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, voor mogelijk letsel en/of schade aan eigendommen.

10. Het apparaat niet gebruiken wanneer u onder invloed bent van alcohol of drugs
11. Alvorens het apparaat te bedienen, dient u te controleren of de producten geschikt zijn qua soort, hoeveelheid en 

afmetingen.
12. Het apparaat niet reinigen door onderdompelen in water of met water of een andere vloeistof bespuiten om gevaar op 

elektrocutie te voorkomen.
13. Geen zware voorwerpen op het apparaat plaatsen en niet op het apparaat gaan staan.
14. Alvorens het apparaat te reinigen, onderhoud te plegen aan het apparaat of het apparaat te bewegen, dient u de 

stekker uit het stopcontact te verwijderen. Indien de stekker van het Europese (CEE) type is, dient u eerst de schakelaar 
op O/Zero/Uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

15. Controleer regelmatig of het netsnoer nog in perfect staat verkeert. In geval van een probleem met het netsnoer, dient 
u deze onmiddellijk te vervangen.

16. Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt zonder accurate afscherming tegen regen.
17. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloei-

stoffen of gas.
18. Houd kinderen weg uit de omgeving van het apparaat.
19. Gebruik het apparaat niet voor enig ander doeleinde, zelfs niet voor soortgelijke als de in deze handleiding beschre-

ven gevallen.
20. Geen wijzigingen aan het apparaat aanbrengen.

HET APPARAAT INSTALLEREN
 − Het apparaat hoeft niet aan de tafel of de vloer te worden bevestigd.
 − Plaats het apparaat voorzichtig op de plek waar het gebruikt gaat worden en houdt daarbij rekening met de afmetin-

gen ervan en de grootte van de te verwerken producten en laat ruimte over voor de bediener en voor één persoon.
 − Alle poten dienen op een vlak, stabiel en egaal oppervlak te rusten.
 − Gebruik een verlengsnoer of een aanwezig stopcontact naast het apparaat.
 − De ruimte waar het apparaat wordt geïnstalleerd, dient goed te worden verlicht om veilig werken voor de bediener 

mogelijk te maken en ook om verblinding of schaduwen te voorkomen.
 − Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat niet zijn afgedekt om oververhitting en ernstige schade aan het 

apparaat en letsel voor de bediener te voorkomen.
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BEGINNEN
Steek de stekker in het stopcontact
U schakelt het apparaat in en uit met de knoppen op het bedieningspaneel op de behuizing van het apparaat:
 − START: inschakelen (groene knop)
 − STOP: stoppen (rode knop)
 − MAN: handmatige optie om het apparaat met impulsen te bedienen 

(lichtblauw - indrukken om het apparaat te laten draaien, niet langer indrukken om het apparaat te stoppen.
 − +/- : de rotatiesnelheid van de hub verhogen/verlagen. Het display geeft de ingestelde snelheid aan.

HOUD HET APPARAAT IN GOEDE STAAT
Houd het apparaat schoon voor goede en veilige prestaties

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT
Wanneer het apparaat niet in gebruik is, alvorens onderhoud te plegen (reinigen, vervangen, verwijderen van eten..)

TECHNISCHE BESCHRIJVING:
Dit apparaat is bedoeld voor het snijden, verkruimelen, homogeniseren van elke soort groente, vlees, vis, kaas; voor het 
kloppen van slagroom en het mengen van sauzen.
De rotatierichting van de hub is rechtsom.

Het apparaat bestaat uit:

1. Schakelaar
2. Bedieningspaneel
3. Roestvrij stalen kom

4. Deksel
5. Hub met messen
6. Sluitgreep

ETEN VERWERKEN
Ontgrendel de sluitgreep, duw deze richting de achterkant van het apparaat door deze linksom te draaien.  
Verwijder het deksel. Plaats de voor de werking geschikte messen (WAARSCHUWING: de HUB met MESSEN DIENEN TE 
ZIJN  GEÏNSTALLEERD ALVORENS HET ETEN TE VERWERKEN) en doe vervolgens het eten in de kom. Het wordt aangera-
den om geen grote hoeveelheden eten in de kom te doen. De kom dient niet voor meer dan 2/3 te zijn gevuld.
Sluit de kom en zet het deksel vast met de sluitgreep. Alleen dan kan het apparaat werken; indien één van deze hande-
lingen  niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd,  worden de veiligheidsvoorzieningen geactiveerd en voorkomen deze dat 
het apparaat werkt.
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REINIGEN
Om de beste resultaten te verkrijgen dient u alle onderdelen van het apparaat schoon te houden, vooral de kom en de 
messen.
Het apparaat dient steeds aan het einde van de dag of elke keer dat u het type te verwerken voedselwaren wijzigt, te 
worden gereinigd. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen.
Verwijder alle bewegende delen (deksel, hub met messen, kom) en reinig deze met een spons en een schoonmaakmiddel 
bedoeld voor apparatuur ter verwerking van voedingswaren. Herhaal deze handeling voor het gehele apparaat.
Let op: voor het reinigen en desinfecteren van het apparaat nooit azijn of andere bijtende vloeistoffen gebruiken,  
maar schoonmaakmiddelen en/of desinfectiemiddelen bedoeld voor apparatuur ter verwerking van voedingswaren.


