
DIT KAN MET:
• Courgette • Bieten • Gele Pompoen • Aardappel (normaal, zoet) • Wortelen 
• Muskaatpompoen • Broccolisteeltjes • Komkommer • Pastinaak • Koolrabi

Maak heerlijke, gedraaide noedels van uw favoriete groenten! Spiraal gevormde 
groenten zijn een heerlijke koolhydraat- en caloriearme pastavervanger voor 
mensen die hun dieet lichter willen maken en een leuke presentatie voor elk type eter.

SPIRALISEER

SPIRAALSNIJDEN
SNELSTARTGIDS



MONTAGE VAN DE SPIRAALSNIJDER (2):

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Het indicatorlampje van de aan-/uitknop licht ROOD op wanneer de Veggie Bullet is ingeschakeld en alles 
op de juiste wijze is gemonteerd. Zorg ervoor dat de stekker van de Veggie Bullet uit het stopcontact is verwijderd alvorens het apparaat te 

(de)monteren. Het SPIRILIZER DEKSEL is het deksel met de vulschacht in het midden van het deksel. De deksels zijn niet uitwisselbaar.

S TA P 1: 
Plaats het SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A) op de VOET met de VERGRENDEL/ 
ONTGRENDEL-pijl onderaan precies boven het ONTGRENDEL-icoon op de VOET, 
en draai vervolgens rechtsom om deze in de VERGRENDEL-stand te klikken.Om het 
SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A) van de VOET te ONTGRENDELEN en te 
verwijderen, eenvoudigweg linksom richting het ONTGRENDEL-icoon draaien en optillen.

S TA P 2 : 
Plaats de SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B) over de spindel middenin het 
SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A). Zorg ervoor dat de opvangbak goed is geplaatst 
en grip heeft op de spindel.

S TA P 3: 
Vasthoudend aan de ronde vingeruitsparingen, plaatst u het SPIRAALSNIJDERMES (2C) 
voorzichtig op de SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B). Zorg dat de rechthoekige uitsparingen 
correct op de bovenkant van de SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B) zijn geplaatst.

S TA P 4 :
Zet het SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D) vast op de achterkant van het 
SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A) door de inschuifbare scharnierpen aan de 
achterkant van het SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A) in te drukken en het 
SPIRAALSNIJDERDEKSEL(2D) onder een hoek van 90 graden te houden.

Koppel het metalen scharnier op de SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D) met de metalen 
scharnierpen aan de achterkant. Laat de scharnierpen vervolgens los en sluit de 
SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D) vlak over het SPIRAALSNIJDERMES (2C).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het deksel is veilig op zijn plaats is 
vergrendeld en dat de drukknop van de scharnierpen niet is ingedrukt.

S TA P 5: 
Om het SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D) veilig te sluiten, de veiligheidssluiting aan de 
voorzijde over het deksel haken en naar beneden drukken om te VERGRENDELEN. Het 
POWER INDICATORLAMPJE licht ROOD op wanneer alle onderdelen zijn vergrendeld en 
correct zijn geplaatst.

Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen en de indicator lamp licht GROEN 
op. Wanneer alles goed is gemonteerd, licht de Knop GROEN op en draait de motor. Indien 
de knop niet GROEN oplicht, schakelt u het apparaat uit en controleer u de montage om 
zeker te zijn dat alle onderdelen zijn vergrendeld en correct zijn geplaatst.

Om het SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D) te ONTGRENDELEN en te openen, schakelt u het 
apparaat eerst UIT door op de aan-/uitknop te drukken. Het POWER INDICATOR LAMPJE 
licht ROOD op wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Trek vervolgens de onderkant van 
de veiligheidssluiting naar buiten om deze los te klikken en til het deksel op om te openen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Verwijder de stekker van de Veggie Bullet altijd uit het 
stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
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HET SPIRAALSNIJDERMES IS 
SCHERP! WEES VOORZICHTIG BIJ HET 

HANTEREN!

DE VEGGIE BULLET SCHAKELT NA 1 MINUUT AUTOMATISCH UIT OM SCHADE AAN DE MOTOR 
DOOR OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. WANNEER U DE VEGGIE BULLET LANGER DAN 
ÉÉN MINUUT WILT GEBRUIKEN, DRUKT U EENVOUDIGWEG OPNIEUW OP DE AAN-/UITKNOP 
NADAT HET APPARAAT AUTOMATISCH IS UITGESCHAKELD. DE MOTOR ZAL DAN OPNIEUW 
STARTEN. HET WORDT AANBEVOLEN OM TENMINSTE 30 SECONDEN TE WACHTEN ALVORENS 
DE MOTOR OPNIEUW TE STARTEN NADAT DEZE IS UITGESCHAKELD.


