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Modelnummer: C059/#WTF – 28A – 2 

MESSENSLIJPER 

 

INSTRUCTIEHANDLEIDING 

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 

Dit apparaat kan gebruikt worden door 
kinderen vanaf 8 jaren en daarboven en 
personen met gereduceerde fysische, 
sensorische of mentale capaciteiten of gebrek 
aan ervaring en kennis als zij onder supervisie 
staan of instructie krijgen  betreffende het 
gebruik van dit apparaat op een veilige manier 
en de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen 
moeten niet spelen met dit apparaat. Reiniging 
en onderhoud door gebruiker moet niet gedaan 
worden door kinderen zonder supervisie. 
 
Bij gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisveiligheidsvoorschriften te worden 
opgevolgd om brandgevaar, elektrische risico's en persoonlijk letsel te voorkomen; volg ook 
de volgende adviezen op: 

1. Kinderen dienen niet alleen te worden gelaten met het apparaat om te garanderen 
dat ze er niet mee spelen. 

2. Om elektrische schokken te voorkomen, dient u dit apparaat niet in water of een 
andere vloeistof te plaatsen. Zie de schoonmaakinstructies.  

3. Wanneer het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen dient u daar 
nauwlettend toezicht op te houden. 

4. U moet de stekker van het apparaat na gebruik en voor het schoonmaken 
verwijderen en het apparaat schoonmaken wanneer dit helemaal afgekoeld is. 

5. Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant van 
het apparaat kunnen gevaarlijk zijn. 

6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in een vochtige omgeving. 
7. Laat de kabel niet over een tafelrand hangen en zorg dat die geen warme 

oppervlakken raakt. 
8. Plaats het niet op of in de buurt van een elektrische brander of een gasbrander of in 

een verwarmde oven. 
9. Dit apparaat wordt geleverd met een kabel en stekker; steek de stekker in de 

wandcontactdoos en druk op “on” om het in te schakelen en druk op “off” om het uit 
te schakelen 

10. Gebruik geen andere accessoires met het apparaat. 
11. Er kan brand ontstaan wanneer het apparaat tijdens gebruik afgedekt wordt of in 

aanraking komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, stoffen, wanden, enz.  
 

Bewaar deze handleiding, het product is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd! 
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BESCHRIJVING PRODUCT 

 
Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 
1. Netsnoer 3. Handmatige slijper 

2. Schakelaar klep 4. ELektrische slijper 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INFORMATIE 
• Druk niet hard tegen de inkeping sectie wanneer u slijpt. Er zijn momenten waarop u uw 
hand kan beschadigen door te hard duwen. 
• Slijp niet met gebruik van water of olie. De slijptol zal onder spanning staan en kan dan niet 
slijpen. 
• Pas goed tijdens gebruik en sta onder geen beding gebruik door kinderen toe. 
• Ga het product regelmatig na op sporen van schade. 
• Gebruik een beschadigd product niet. 
• Verwijder al het water, olie en vuil van de messen. 
• Onderbreek het slijpen niet en verander ook de slijp druk niet daar dit kan leiden tot een 
oneven mes. 
• Verwijder de stroom en berg het apparaat op na elk gebruik. 
• Opmerking: Slijp nooit een vuil mes. Dit kan ertoe leiden dat uw apparaat kapot gaat. 
 
ELEKTRISCH SLIJPEN (Stap 1) 
• Plaats het apparaat op een vlak, veilig oppervlak. 
• Breng de stekker aan in het stopcontact. 
• Zorg dat de elektriciteit aan staat. 
• Schakel het apparaat aan met de ON/OFF schakelaar. 
• Houdt het mes stevig vast bij het handvat zoals u zou doen bij normaal gebruik en 
positioneer de achterkant van het mes over een van de inkepingen. 
• Terwijl u het mes paralel met de tafel houdt, brengt u de achterkant van het mes lager 
totdat het contact maakt met de synthetische slijptol. 
• Zodra u een slijpend geluid hoort, trekt u het mes meermaals met een lighte, neerwaardse 
druk  en dezelfde snelheid door het slijp slot. 
 
HANDMATIG SLIJPEN (Stap 2: Eindigen) 
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• Houdt het mes paralel tot de tafel en breng de achterkant van het mes in het midden van de 
onderkant van de gekruiste ceramische staven. 
• Begin bij de achterkant van het mes en trek het mes met een neerwaardse, lichte druk 
tussen de gekruiste ceramische staven. 
• Herhaal dit proces totdat uw mes scherp is. 
• Om de punt van het mes te slijpen, tilt u het mes handvat iets omhoog zodat het gekromde 
deel van het mes doorgehaald kan worden. 
 
OPMERING 
• De snelheid waarmee u het mes door het slijp slot haalt zal uitmaken hoeveel metaal er van 
de rand wordt verwijderd. Langzaam doorhalen zal meer metaal verwijderen dan snel 
doorhalen. Wanneer u het mes door de slijp slot haalt, neem ongeveer 1 seconde voor 5 
centimeter mes. 
• Breng het mes naar het andere slijp slot en herhaal het proces om de andere kant van het 
mes te slijpen. 
• Voor de beste resultaten herhaalt u het zelfde aantal maal doorhalen van beide kanten van 
het mes. Ga door met iedere kant van het mes door beide sloten te halen. 
• Om de punt van het mes te slijpen, tilt u het mes handvat iets omhoog zodat het gekromde 
deel van het mes doorgehaald kan worden. 
 
SCHOONMAKING EN ZORG 

• Haal de stekker van het apparaat na elk gebruik uit de wandcontactdoos. 
• Maak de onderzijde niet schoon onder stromend water of in de vaatwasmachine. 

Maak dat gedeelte schoon met een vochtige doek. 
• Raak het slijpwiel niet aan, dit raakt gemakkelijk beschadigd. 
• Wanneer de kabel beschadigd is, moet die gerepareerd worden door de fabrikant of 

een professioneel servicecenter. 
• Sla de slijper op in een droge ruimte ver van water gespetters. 

 
SPECIFICATIES 

• Voeding: 230V  50Hz 

• Geschatte electriciteitsconsumptie: 10W 
 

 LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. 
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk 
bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden 

gerecycleerd. 
 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram 
bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een 
gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden. 

 

 
Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich 

Vermarktung durch EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland 
Hergestellt in der VRC   
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