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6.   Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of 
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen. 
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. 
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en 
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende 
onderdelen of apparaten.

7.   Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het 
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen. 
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact 
te halen, maar aan de stekker.

8.   We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te 
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.

9.   Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden 
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij 
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een 
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom 
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op 
met uw elektricien.

10. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en 
accessoires.

11. Laat nooit een werkende mixer zonder toezicht achter! Onjuist 
gebruik kan tot letsels leiden!

12. Probeer nooit een apparaat vast te pakken dat in water of in 
een andere vloeistof is gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit 
het stopcontact alvorens het apparaat uit de vloeistof te halen. 
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door 
Solis erkend servicecentrum heeft laten controleren op goede 
en veilige werking.

13. Plaats het apparaat nooit zo dat het in water of in een andere 
vloeistof kan vallen (bijv. in de buurt van een gootsteen).

14. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld.

s		BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

Lees voordat u uw Solis Mix & Go Blender in gebruik neemt 
deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om het apparaat 
te leren kennen en veilig te gebruiken. Wij raden u aan 
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te 
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het 
apparaat.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten voor uw 
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in 
acht worden genomen:

1.   Motorbasis, netsnoer en stekker van de mixer mogen nooit 
in contact komen met water of andere vloeistoffen om een 
elektrische schok te voorkomen. Er kan water in de behuizing 
komen waardoor het apparaat beschadigd kan raken! Als de 
motorbasis van de mixer, het netsnoer of de stekker in contact 
komt met een vloeistof, trek dan met droge rubberen hand-
schoenen de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

2.   Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten 
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.

3.   Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.

4.   Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabiele, 
vochtbestendige, schone en droge ondergrond staan, zoals 
een tafel of een aanrecht. Het apparaat kan tijdens gebruik 
vibreren en verschuiven. Daarom mag de standmixer nooit op 
de rand van een tafel worden gebruikt. Het apparaat is niet 
ontworpen voor gebruik buitenshuis.

5.   Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen om 
te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken. Zorg 
ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlak-
ken, zoals een kookplaat of een radiator of met het apparaat 
zelf. Rol het netsnoer volledig uit alvorens de stekker in het 
stopcontact te steken.
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15. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in 
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd 
raken of er kan gevaar op elektrocutie ontstaan!

16. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in gebruik 
is.

17. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing 
is beschreven voor het mixen en pureren van levensmiddelen. 
Doe uitsluitend levensmiddelen in de mengkom/mengbeker. 
Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen 
accessoires. Onjuiste accessoires kunnen het apparaat bescha-
digen of brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel ver-
oorzaken.

18. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik, 
niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in voertuigen 
of op boten.

19. Controleer de mixer vóór elk gebruik.

20. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat 
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het 
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins 
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het 
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecentrum 
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.

21. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinde-
ren, mogen de mixer niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht 
staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun vei-
ligheid, of die goede instructies geeft over hoe dit apparaat 
moet worden gebruikt. Bovendien moeten zij precies hebben 
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat 
en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Kin-
deren mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en 
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen 
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
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22. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinde-
ren.

23. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder toe-
zicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid.

24. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen 
dat ze niet met de mixer spelen.

25. Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het 
apparaat zonder toezicht achterlaat of wanneer u het apparaat 
moet demonteren, monteren of reinigen.

26. Het apparaat is uitgerust met een oververhittingsbescherming.

27. Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat 
en muren, gordijnen, textiel of andere ontvlambare voorwer-
pen. Dek een apparaat dat in gebruik is nooit af.

28. Vergewis u ervan dat de Solis Mix & Go Blender correct is 
gemonteerd alvorens het apparaat te gebruiken. Hoe de 
verschillende onderdelen in het apparaat moeten worden 
geplaatst, vindt u op pagina 14 en 16 van deze handleiding.

29. Let er bij gebruik van de To-Go-mengbeker voor mengen op 
dat de mesbasis stevig op de beker is geschroefd voordat u de 
beker in de motorbasis plaatst. De motor moet volledig tot stil-
stand zijn gekomen voordat u de mengbeker op de motorbasis 
kunt plaatsen.

30. Gebruik dit apparaat uitsluitend met de meegeleverde meng-
kom en het komdeksel, en de To-Go-mengbeker met het 
messenblok. Onjuiste accessoires kunnen leiden tot elektrische 
schokken, brand of persoonlijk letsel!

31. Alvorens de mixer te starten moet u altijd controleren of het 
komdeksel goed op de mengkom zit en de mesbasis goed 
is vastgeschroefd op de To-Go-mengbeker, anders kan de 
inhoud uit de kom of beker spatten. Ook de sluiting van de 
maatbeker moet worden vastgedraaid in het deksel van de 
kom.



39. Alleen nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald 
en de messen niet meer draaien, mag u met uw vingers, hand 
of met keukenhulpmiddelen in de mengkom grijpen! Ga in 
dergelijke gevallen uiterst voorzichtig te werk aangezien de 
stilstaande messen extreem scherp zijn. Vermijd contact met 
beweegbare delen van de mixer!

40. Ga bij hanteren van de mengkom altijd voorzichtig te werk – 
de messen zijn extreem scherp! Ga uiterst voorzichtig te werk 
bij het leegmaken of reinigen van de mengkom. Een verkeerde 
hantering van de messen kan verwondingen veroorzaken!

41. Verwijder de mengkom/mengbeker nooit van de motorbasis 
terwijl het apparaat is ingeschakeld en in werking is!

42. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning. Dit om te voorkomen dat het apparaat automatisch of 
per ongeluk aangaat, bijvoorbeeld nadat de motorbescher-
ming tegen overbelasting is geactiveerd.

43. Gebruik de Solis Mix & Go Blender alleen voor de bereiding van 
eten en/of dranken.

44. Start de mixer nooit zonder dat er levensmiddelen of vloeistof-
fen in de mengkom/mengbeker zitten.

45. Gebruik geen hete of kokende ingrediënten in de mengkom. 
Laat deze altijd eerst volledig afkoelen alvorens ze in de meng-
kom te doen. Let op: Door ontwikkeling van stoom kunnen 
hete vloeistoffen of mengsels plotseling hete bubbels uitsto-
ten.

46. Vul de To-Go-mengbeker nooit met hete of zelfs warme 
vloeistoffen of levensmiddelen. Hete of warme levensmid-
delen nemen toe in volume en kunnen daarom in de beker 
druk opbouwen.

47. Stel de mengkom/mengbeker niet bloot aan grote tempera-
tuurschommelingen. Leg een koude mengkom/mengbeker 
bijvoorbeeld niet in heet water, of omgekeerd.
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32. Schakel het apparaat altijd uit met de draaiknop (stand OFF) 
voordat u de mixer verplaatst, demonteert of reinigt. Let erop 
dat de messen volledig zijn gestopt en haal dan de stekker 
uit het stopcontact. Dit geldt ook wanneer het apparaat niet 
wordt gebruikt.

33. Waarschuwing:  Het apparaat mag, als de mengkom gevuld 
is met zware en vaste ingrediënten, niet langer dan 10 secon-
den zonder onderbreking draaien. Vervolgens moet de motor 
gedurende 1 minuut afkoelen alvorens het apparaat opnieuw 
te gebruiken. Als de mengkom gevuld is tot de MAX-marke-
ring (bijv. met 40% vaste voedingsmiddelen en 60% vloeistof), 
mag u het apparaat max. 60 seconden zonder onderbreking 
laten mengen, en dan de motor laten afkoelen.

34. Vul de kom en ook de To-Go-mengbeker nooit meer dan de 
MAX-markering, anders kan de motor overbelast worden, 
wordt het mengsel niet goed gemengd, of kunnen de ingredi-
enten over de rand lopen. Denk er ook aan dat sommige voe-
dingsmiddelen door het mengen een groter volume krijgen.

35. Blijft er etenswaar rondom het mes vastzitten, schakel dan de 
mixer met de draaiknop uit (stand OFF), en haal de stekker 
uit het stopcontact. Haal de mengkom van de motorbasis 
wanneer motor en messen niet meer draaien. Met een plastic 
spatel kunt u vervolgens de etensresten van de messen halen 
of roeren om verder te mixen. Verwijder nooit etenswaar van 
de messen met uw vingers – de messen zijn extreem scherp!

36. Neem een apparaat met beschadigde messen of met iets 
anders dan levensmiddelen in de mengkom/mengbeker nooit 
in gebruik.

37. Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, mag u niet meer 
in de mengkom grijpen of de messen aanraken.

38. Houd tijdens gebruik handen, vingers, haar, kleding, sieraden 
of keukenhulpmiddelen uit de buurt van de mengkom, en 
nooit naar binnen reiken. Verwondingsgevaar!
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48. De onderdelen van de mixer en de beker zijn niet geschikt voor 
de magnetron!

49. Houd het apparaat schoon. Voor reiniging en opbergen moet 
het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stop-
contact worden gehaald. Zie daarvoor de aanwijzingen in het 
hoofdstuk „Onderhoud en reiniging“ op pagina 21 van deze 
gebruiksaanwijzing.

50. Verwijder vóór inbedrijfstelling alle verpakkingen, bijsluiters 
en etiketten en spoel het deksel met maatbekersluiting en de 
mengkom en de mengbeker met messenblok af in een warm 
sopje met een zachte vaatdoek. Zie daarvoor de aanwijzingen 
in paragraaf “Voor de eerste ingebruikname” op pagina 13 
van deze gebruiksaanwijzing.

 Let op:  De messen zijn zeer scherp, vermijd ieder contact met 
vingers of hand!

51. Til de mengkom/mengbeker niet van het motorbasis als de 
motor draait. Zet de schakelaar altijd eerst in de stand OFF, en 
wacht tot de motor en de messen volledig zijn gestopt. Pas dan 
de mengkom/mengbeker verwijderen.

52. De afsluiting van de To-Go-mengbeker is niet absoluut dicht en 
kan bij vervoer door vibraties of schokken losraken en lekken. 
Vervoer daarom altijd rechtop en nooit liggend indien gevuld, 
bijv. bij vervoer in een tas, zodat de inhoud niet lekt en er geen 
schade wordt veroorzaakt.
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s		APPARAATBESCHRIJVING 

11

A Sluiting van maatbeker op het deksel, om tijdens gebruik eenvoudig andere 
ingrediënten in de mengkom te plaatsen. De sluiting kan ook worden gebruikt 
voor het afmeten van kleine hoeveelheden. Om voor het mengen af te sluiten 
in het deksel de sluiting met de klok mee draaien totdat deze stopt.

B Speciaal deksel voor perfecte afsluiting, met grote treklus om eenvoudig 
van het deksel te verwijderen.

C Mengkom van 1,5 liter met maatschema van BPA-vrij kunststof: Stabiel, 
onbreekbaar, schokbestendig en vaatwasmachinebestendig.

D MiniKinetix® mes-/komsysteem: De vorm van de kom en messen zijn door de 
speciale vorm zo op elkaar afgestemd dat de verschillende roestvrijstalen messen 
de ingrediënten compleet versnipperen en voorkomen dat zich in het mengsel 
ongemengde of niet gesneden delen ophopen of vastlopen. De binnenste bla-
den zijn extra scherp geslepen en dus zeer effectief bij het snijden, de buitenste 
messen zorgen voor de unieke Kinetix®-beweging in de kom.

E Motorbasis met automatische bescherming tegen overbelasting:  ZInstel-
bare bescherming tegen oververhitting van de motor.

F Draaiknop voor 4 snelheden, voor optimale verwerking van verschillende voe-
dingsmiddelen: van traag verpletteren bij klassiek mengen tot vloeibaar maken 
met hoge mengsnelheid. Daarnaast is er een pulsfunctie voor korte, krachtige 
mengintervallen.

G Verwijderbaar bekerdeksel met afsluitbare drinkopening
 Als u de To-Go-mengbeker wilt meenemen, draait u het messenblok los en 

schroeft u in plaats daarvan het deksel op de beker.

H To-Go-mengbeker van BPA-vrij TritanTM: Zeer stabiele en onbreekbare drink-
bekers, waarin u eerst uw drankje of smoothie kunt mixen en dan met de 
vastgedraaide schroefdeksel mee kunt nemen. Geschikt voor de vaatwasser.

I Mesbasis voor To-Go-mengbeker: De mesbasis wordt op de drinkbeker 
geschroefd en in de motorbasis gezet en vergrendeld: Zo mengt u uw gezonde 
drankje of smoothie rechtstreeks in de drinkbeker.

OPMERKING OVER HET MATERIAAL VAN DE MENGBEKER

• De mengbeker bestaat uit ‚Eastman Tritan™‘-copolyester, een harde, BPA-vrije 
polymeer, die bij voorkeur wordt gebruikt bij de productie van zwaar belaste 
huishoudelijke producten met lange levensduur, die zonder beschadigd te 
raken veel reinigingscycli in de vaatwasmachine moeten overleven. Producten 
van Tritan™ zijn schokbestendig, onbreekbaar en ook nog mooi en duurzaam, 
zelfs na vele wasbeurten in de vaatwasser.
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s		DE FUNCTIES VAN UW 
SOLIS MIX & GO BLENDER

DE DRAAIKNOP 

Stand OFF

• In de stand OFF is het apparaat uitgeschakeld.

Er zijn 4 snelheden mogelijk:

• CHOP: De snelheid CHOP wordt gebruikt voor traag mengen met vouwende 
bewegingen van gevoelige levensmiddelen. CHOP is uitstekend geschikt voor 
het binden van natte en droge bestanddelen.

• BLEND: De middelste snelheid BLEND wordt gebruikt voor snel mengen en 
pureren van vloeibaar deeg, smoothies, fruit, sauzen en dressings.

• LIQUIFY:  De snelheid LIQUIFY is de snelste instelling en uitstekend geschikt 
voor de bereiding van cocktails, dranken en andere mengsels, die zeer fijn moe-
ten worden gemengd.

• PULSE: De functie PULSE is ideaal voor alle levensmiddelen die met sterke 
mix-intervallen moeten worden vermalen en verwerkt. Door de PULSE-functie 
worden de levensmiddelen in de kom ook tot circuleren gebracht. De PULSE- 
functie is alleen ingeschakeld zo lang u de draaiknop in de PULSE-stand houdt.

• Tipp: PULSE is ook geschikt om ijsblokjes te pletten.

s		INGEBRUIKNAME

VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME 

• Voordat u uw Solis Mix & Go Blender voor het eerst gebruikt, moet u alle 
verpakkingsmateriaal en reclamemateriaal zoals stickers verwijderen. Steek 
de stekker nog niet in het stopcontact. Reinig het deksel en de sluiting van de 
maatbeker en de mengkom en de mengbeker met deksel en de mesbasis in een 
warm sopje met een zachte vaatdoek. Spoel alles grondig met schoon water na 
en droog alles goed af. De mengbeker, de deksel en de mesbasis voor de meng-
beker kunnen ook in het bovenste deel van de vaatwasser worden gereinigd, 
de mengkom in het onderste deel. Let erop dat u de deksel verwijdert voordat 
u de mengbeker of de kom in de vaatwasser plaatst. De motorbasis mag niet 
in de vaatwasser worden geplaatst, maar mag alleen met een zachte vochtige 
doek worden schoongemaakt en vervolgens gedroogd.

 De messen zijn extreem scherp. Vermijd contact met uw vingers en hand!

 Aanwijzing: Als u de mixer de eerste keer gebruikt, kan er een lichte geur 
ontstaan, als gevolg van de gloednieuwe motor. Dit is normaal en verdwijnt na 
een korte tijd.
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s		MIXEN MET DE TO-GO-MENGBEKER 

1. Schroef het messenblok van de beker en draai de beker zodat de opening naar 
boven wijst.

2.   Vul de mengbeker met ingrediënten en let in elk geval op de MAX-markering 
(500 ml). Deze markering mag in geen geval worden overschreden.

3.   Schroef de mesbasis weer met de klok mee vast op de mengbeker. De mesbasis 
moet tot aan de aanslag worden vastgeschroefd zodat er geen inhoud uit kan 
lopen.

4.   Zet de mengbeker met het messenblok naar beneden in de motorbasis. De pijl 
op de mesbasis moet boven de pijl ‚ALIGN‘ op de motorbasis staan.

5.   Draai de beker vervolgens met de klok mee tot de pijl op de mesbasis boven 
‚BLEND‘ staat en u hoort dat de mesbasis vast klikt.

6.   Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

7.   Draai de knop op de gewenste snelheid en mix maximaal 60 seconden, en laat 
de motor dan gedurende 2 minuten afkoelen.

8.   Als het mengen is voltooid, zet u de knop op de stand OFF. Wacht totdat de 
messen en motor volledig tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker uit het 
stopcontact. Draai de pijl van de mesbasis weer naar ‚ALIGN‘ en verwijder de 
beker van de motorbasis. Draai de beker om en wacht tot de inhoud terug in 
de beker is gestroomd. Draai vervolgens het messenblok linksom van de beker.

9.   Als u het drankje rechtstreeks uit de beker wilt drinken of mee wilt nemen voor 
onderweg, schroef dan het drinkdeksel op de beker. Via de afsluitbare opening 
kunt u gemakkelijk van uw drankje genieten.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de mixer niet gebruikt of 
voor u hem wilt demonteren, reinigen of bewaren.

s		TIPS VOOR PERFECT MIXEN IN DE  
TO-GO-MENGBEKER

• BELANGRIJK: Meng in de mengbeker nooit warme of hete ingrediënten. 
Meng nooit koolzuurhoudende vloeistoffen, omdat het gas niet kan 
ontsnappen uit de gesloten beker.

• We adviseren om maximaal 1 minuut te mixen. De ingrediënten in de mengbe-
ker kunnen warm worden en inwendige druk uitoefenen op de afdichtingen, 
waardoor het moeilijk is de beker weer te openen en de inhoud eruit kan spui-
ten. Laat het mengsel als het warm is geworden altijd eerst een beetje afkoelen 
en wees voorzichtig bij het openen van de beker.

• Meng vaste ingrediënten altijd samen met vloeistoffen. Als de ingrediënten in 
de beker niet circuleren, schenk dan wat meer vloeistof in de beker.

• Als het mengsel niet gelijkmatig gemengd is, meng dan per keer minder ingre-
diënten of een kleinere hoeveelheid.

• Mix maar zo lang als nodig is, meng over het algemeen niet te lang.

• Als u vaste ingrediënten verwerkt, moet u de PULSE-functie gebruiken.

• Overschrijdt de MAX-markering in de mengbeker (500 ml) nooit.

• U kunt maximaal 3 ijsklontjes verwerken (standaardgrootte van een ijsblokjes-
houder) in de mengbeker. Dit geldt ook voor bevroren fruit. Snijd fruit voor het 
invriezen in blokjes die overeenkomen met de grootte van een ijsblokje.

• Als u bij het mengen aan de bovenkant van de motorbasis vocht of vloeistof ziet, 
schakel de apparaat dan direct uit door de knop te draaien naar de OFF-stand 
en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de messen volledig stil staan. 
Draai de mengbeker los en controleer of de mesbasis goed was vastgeschroefd. 
Veeg de motorbasis direct af met een droge doek of keukenpapier.



s		TIPS VOOR PERFECT MIXEN IN DE 
MENGKOM

• Als het volume tijdens het mixen onder de MAX-markering is, kan de maatbeker 
in het deksel worden verwijderd om olie of andere vloeistoffen tijdens het mixen 
toe te voegen.

• Wees voorzichtig bij mengen van grote hoeveelheden of vloeistoffen – het 
mengsel kan door de opening in het deksel van de kom spatten!

• Om een perfect eindproduct te verkrijgen mag de mixer alleen worden gebruikt 
bij mixen van voedingsmiddelen. Mix voedingsmiddelen niet langer dan nodig!

• Gebruik de functie PULSE als het voedsel te dik of grof is om in de mengkom te 
laten circuleren.

• Overschrijdt de MAX-markering nooit wanneer u de mengkom vult met voedsel 
of vloeistoffen.

• Bestanddelen kunnen aan de wand van de kom plakken. Schakel de mixer uit 
en haal de stekker uit het stopcontact om het voedsel weer terug te brengen 
in de richting van de messen. Wacht tot de messen volledig stil staan. Haal het 
deksel van het apparaat. U kunt de ingrediënten met een plastic spatel van de 
wand van de kom in de richting van het mes naar beneden te laten bewegen. 
Doe dan het deksel stevig op de kom, steek de stekker in het stopcontact, ga 
verder met mengen.

• Als u bij het mengen aan de bovenkant van de motorbasis vocht of vloeistof ziet, 
schakel de apparaat dan direct uit door de knop te draaien naar de OFF-stand 
en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de messen volledig stil staan. 
Verwijder de mengkom en veeg de motorbasis af met een droge doek of met 
keukenpapier.

• U kunt de snelheid ook tijdens het mixen corrigeren of veranderen. Draai de 
draaiknop naar een andere snelheid en de mixer schakelt onmiddellijk over naar 
deze nieuwe snelheid.

• Gebruik de snelheid BLEND of LIQUIFY om van fruit, ijs en yoghurt dikke smoo-
thies, crèmes of milkshakes te maken.

• Gebruik de stand PULSE voor voedingsmiddelen die afzonderlijke, krachtige 
mixintervallen vereisen. Bijv. om noten te hakken of om ijs te verpletteren.

• Uw mixer kan in de mengkom maximaal 8 ijsblokjes van normaal formaat ver-
pletteren. Maak daarvoor gebruik van de PULSE-functie.

• U dient PULSE-functie ook herhaaldelijk te gebruiken bij de bereiding van drank-
jes met ijsblokjes of bevroren fruit.
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s		MIXEN MET DE MENGKOM

1. Plaats de mengkom rechtop op de motorbasis.

2. Plaats de voedingsmiddelen of vloeistoffen in de mengkom en zorg dat de 
ingrediënten de MAX-markering niet overschrijden (1,5 liter). Plaats het deksel 
stevig op de kom zodat deze rondom nauw is afgesloten. Plaats de maatbeker 
in het midden van het deksel en draai met de klok mee, zodat deze in het deksel 
wordt vergrendeld.

 Aanwijzing: Wanneer u tijdens het mixen olie of andere vloeistoffen wilt toe-
voegen, verwijdert u de maatbeker en giet u de ingrediënten door de deksel- 
opening in de kom. Dit werkt echter alleen als het volume van de gemengde 
ingrediënten onder de MAX-markering valt. Het deksel zelf mag tijdens het 
mixen nooit van de kom worden verwijderd.

3. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

4. Stel de draaiknop in op de gewenste snelheid. Draai de draaiknop naar de stand 
PULSE wanneer de te verwerken voedingsmiddelen zeer vast of grofkorrelig zijn, 
zodat de massa in de kom kan circuleren.

 Aanwijzing: De mengkom nooit hoger dan de MAX-markering vullen! Als de 
kom tot net onder of tot de MAX-markering is gevuld, houd dan een hand op 
het deksel zodat dit tijdens werking niet kan wegglijden.

5. Draai na het mixen de draaiknop weer naar de stand OFF en trek met droge 
handen de stekker uit het stopcontact. Wacht tot motor en messen niet meer 
draaien alvorens de mengkom of het deksel te verwijderen. Voor het verwijde-
ren de mengkom naar boven trekken, niet draaien. Til de mengkom pas op als 
de motor en de messen volledig zijn gestopt.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de mixer niet gebruikt of 
voordat u deze wilt demonteren, reinigen of wegzetten.
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• Ingrediënten worden optimaal gemengd en verpletterd als u een snelheid afwis-
selend met de PULSE-functie gebruikt.

• Om dikke mengsels beter te pureren raden we u aan de mengkom voor slechts 
een vierde of de helft te vullen.

• Gebruik nooit keukengerei en gereedschap, omdat deze de messen en meng-
kom kunnen beschadigen of krassen kunnen achterlaten.

• Meng dikkere mengsels niet langer dan 10 seconden. Normaal mixen 
mag ook niet langer dan 60 seconden duren. Als de ingrediënten langer 
moeten worden gemengd, zet de mixer dan na 60 seconden uit, haal de 
stekker uit het stopcontact, wacht dan tot de messen volledig tot stil-
stand zijn gekomen en roer de ingrediënten vervolgens met een plastic 
spatel met de hand rond voordat u de mixer weer start. Deze pauze 
beschermt de motor tegen overbelasting.

• Deze mixer is niet geschikt voor het kneden van deeg of pureren, bijv. stampen 
van aardappelen.

• Wanneer u ingrediënten verwerkt die een beetje warm zijn, gebruik daar dan 
maximaal 2 kopjes per keer van in de mengkom. Leg een theedoek op het 
deksel en houd het deksel met uw hand vast.

• Mix nooit hete of kokende ingrediënten.  Deze moeten afkoelen tot kamer-
temperatuur alvorens ze aan de mengkom kunnen worden toegevoegd. Dit is 
een voorzorgsmaatregel, omdat hete dampen het deksel kunnen vergrendelen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING  

          Waarschuwing:
Als de automatische bescherming tegen overbelasting is geactiveerd het 
apparaat niet verder gebruiken om de motor te beschermen.

Schakel het apparaat in dit geval met de draaiknop uit (OFF-stand), trek de 
stekker uit het stopcontact en verwijder de mengkom of mengbeker. Wacht 
30 minuten zodat de motor kan afkoelen. Plaats in deze periode de mengkom/
mengbeker niet terug op de motorbasis, omdat het apparaat bij opnieuw instel-
len van de overbelastingsbeveiliging plotseling kan starten. Steek vervolgens de 
stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.

Start het apparaat weer als de motor voldoende is afgekoeld. Hierna kunt u de 
mixer weer gebruiken zoals in deze handleiding wordt beschreven.

De motor kan overbelast raken als de mengkom/mengbeker te zwaar is gevuld 
of als te lang is gemengd. Verminder in dit geval de hoeveelheid ingrediënten 
of schakel de motor tijdens het mengen herhaaldelijk uit om de motor te laten 
afkoelen en overbelasting te voorkomen.

Het niet overschrijden van de MAX-markering verkleint het risico dat de motor 
wordt overbelast. Het kan echter gebeuren dat vaste ingrediënten leiden tot een 
overbelasting. Als u merkt dat de motor hapert of langzaam loopt, meng dan  
10 seconden ononderbroken of verminder de hoeveelheid ingrediënten. Ook 
door vloeistoffen toe te voegen kan een vaste massa ontstaan.

m



2120

s		BEREIDINGSTABEL

Con- 
tainer

Levens- 
middelen

Bereiding
Hoeveel-

heid
Functie Duur

Meng- 
beker

Smoothie Vullen met melk, 
vers, gemengd 
fruit, yoghurt 
en ijs

Max.  
600 ml

BLEND
of LIQUIFY

30 – 60 sec.

Meng- 
beker

Geplet ijs of 
bevroren fruit

Ijsblokjes van 
standaardfor-
maat in beker 
doen, en even-
veel bevroren 
fruit

Max. 3  
IJsblokjes

PULSE of 
LIQUIFY
(wanneer 

gemengd met 
vloeistof)

50 – 60 sec.  

Mengkom Smoothie Vullen met melk, 
vers, gemengd 
fruit, yoghurt 
en ijs

Max.  
800 ml

BLEND
of LIQUIFY

60 sec.

Mengkom Geplet ijs of 
bevroren fruit

Ijsblokjes van 
standaardfor-
maat in beker 
doen, en even-
veel bevroren 
fruit

Max. 8 
IJsblokjes

PULSE of 
LIQUIFY 

60 sec.  

Mengkom Noten Verwijder  
doppen

200 g CHOP 10 – 30 sec.

Mengkom Koekjes Halveren 125 g PULSE 60 sec. 

Mengkom Saus gemaakt 
van vers fruit

Vullen met hele 
bessen of stuk-
ken zacht fruit 
(bijv. perzik)

250 g BLEND 10 – 30 sec.

Mengkom Gepureerde 
soepen

Laat soep eerst 
afkoelen tot 
kamertempera-
tuur

800 ml BLEND 50 – 60 sec.

Aanwijzing: Deze tabel dient alleen ter indicatie.

s	ONDERHOUD EN REINIGING

MENGKOM, MENGBEKER EN DEKSEL OF MESSENBLOK 

Om veiligheidsredenen moet de stekker na elk gebruik uit het stopcontact worden 
gehaald. Om te voorkomen dat levensmiddelen na de bereiding vastkoeken aan 
de messen, mengkom/mengbeker of deksel, adviseren we na elk gebruik als volgt 
te werk te gaan:

• Spoel de mengkom/mengbeker, het deksel en de maatbeker met water om het 
grootste deel van de restjes te verwijderen.

• Maak de mengbeker, het deksel en de mesbasis schoon in warm afwaswater 
en met een afwasborstel of een lichte spons. Vervolgens afspoelen met schoon 
water en grondig afdrogen.

 Als alternatief kunt u ook wat koud water in de mengbeker doen, het mes-
senblok vastdraaien en 10 seconden mixen met de motorbasis of met de hand 
schudden.

 Let op: Doe voor het schoonmaken nooit heet of warm water in de mengbeker, 
hierdoor kan er druk ontstaan in de beker. Doe nooit afwasmiddel in het water 
bij het mengen of schudden.

• Vul de mengkom met 500 ml warm water, plaats deze op de motorbasis en 
doe het deksel incl. maatbeker op de kom. Draai de draaiknop 10 – 20 seconden 
op BLEND of meerdere malen op PULSE. Als het voedsel hardnekkig plakt, voeg 
dan een beetje vloeibaar wasmiddel toe. 

 Spoel de mengkom, het deksel en de maatbeker opnieuw af met warm water, 
of maak alles schoon in warm water met een zachte doek of een afwasborstel.

• Zorg ervoor dat alle sporen van het schoonmaakmiddel zorgvuldig met schoon 
water uit de kom/beker zijn gespoeld.

• Droog alles goed af als mengkom, deksel en maatbeker of mengbeker met 
mesbasis en deksel schoon zijn.

• Aanwijzing: De eenvoudigste manier is om de mengkom/mengbeker direct na 
gebruik te reinigen.

AFWASSEN IN DE VAATWASSER

• De mengkom/mengbeker, het deksel en de mesbasis kunnen in de vaatwasser 
worden afgewassen met een standaard afwasprogramma. Zet de mengkom in 
het onderste vak. De mengbeker, het deksel en de mesbasis dienen altijd in het 
bovenste vak van de machine te worden afgewassen.
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s	PROBLEEMOPLOSSING  

Probleem Problemen oplossen

De motor start 
niet of de mes-
sen draaien niet

– Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en het 
apparaat is ingeschakeld.

– Controleer of mengkom en komdeksel of mengbeker en mesbasis 
correct zijn geplaatst.

– Wellicht is het apparaat overbelast. Zie vorige rubriek.

Voedingsmid-
delen zijn onge-
lijk geplet

– Er is een te grote hoeveelheid toegevoegd aan de mengkom/
mengbeker. Doe een kleinere hoeveelheid in de mengkom/meng-
beker en meng of mix meerdere keren.

– De stukken zijn te groot. Snijd de voedselmiddelen in kleinere 
stukken. Voor het beste resultaat raden we u aan om de levens-
middelen in stukken van maximaal 2 cm te snijden.

Levensmiddelen 
zijn te intensief 
gehakt of wate-
rig

– Minder lang mixen. Gebruik voor een betere controle de PULSE-
functie.

Voedsel kleeft 
aan messen/ 
mengkom

– Misschien is de massa te dik. Voeg wat vloeistof toe en/of stel een 
lagere snelheid in, of gebruik de PULSE-functie.

Apparaat wordt 
overbelast

– Het apparaat is uitgerust met een oververhittingsbescherming. Als 
het apparaat overbelast is, stopt de motor.

– Schakel mixer uit met de draaiknop en haal de stekker uit het 
stopcontact. Laat het apparaat 30 minuten afkoelen, steek daarna 
de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat weer 
in met de draaiknop.

– We raden u aan een deel van de inhoud uit de mengkom/meng-
beker te gieten, de voedselmiddelen in kleinere stukken te snijden, 
of in kleinere hoeveelheden toe te voegen.

REINIGING VAN DE MOTORBASIS 

• Veeg de motorbasis af met een licht bevochtigde zachte doek en droog vervol-
gens de basis. Verwijder ook eventuele etensresten op het netsnoer.

OPMERKING OVER REINIGINGSMIDDELEN 

• Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen of -oplossingen 
om de motorbasis of de mengkom/mengbeker met deksel en mesbasis te reini-
gen – dit kan krassen op het oppervlak maken. Gebruik alleen warm water met 
een mild afwasmiddel en een zachte doek.

ZO VERWIJDERT U HARDNEKKIGE VERKLEURINGEN EN 
GEURTJES 

• Levensmiddelen met sterke geur, zoals knoflook, karwij/koriander of sommige 
groentes zoals wortels, kunnen geur of verkleuring achterlaten in de kom/
mengbeker of op het deksel.

• Om deze te verwijderen de kom/mengbeker met warm afwaswater vullen en 
maximaal 5 minuten laten inwerken. Maak de kom/mengbeker vervolgens met 
de hand schoon met een mild afwasmiddel en warm water. Vervolgens zorg-
vuldig afspoelen met schoon water en afdrogen. Wegzetten met open deksel.

• Leg het deksel maximaal 5 minuten in warm afwaswater. Vervolgens afwassen 
met een mild afwasmiddel en warm water. Vervolgens zorgvuldig afspoelen 
met schoon water en afdrogen.

LET OP MET HET GEBRUIK VAN CITROENSAP 

• Het sap van citrusvruchten kan de mengkom/mengbeker dof maken en invloed 
hebben op de levensduur. We raden u aan de mengkom/mengbeker direct na 
gebruik schoon te maken met warm afwaswater, na te spoelen met schoon 
water en goed af te drogen. Laat de mengkom/mengbeker niet weken!

BEWAREN

• Bewaar uw Solis Mix & Go Blender rechtop. De mengkom dient ernaast te staan. 
Plaats niets op het apparaat. Plaats het deksel niet op de mengkom zodat de 
lucht kan circuleren. Ook de mengbeker moet zonder deksel of mesbasis wor-
den bewaard.



GREEN GENIE (GROENE GENIE) 

Voor 1 mengbeker

•  Ingrediënten  

  ¼ avocado, geschild en pitloos
  ¼ sinaasappel, geschild en pitloos
  ½ kopje (95 g) pitloze witte druiven
  1 kopje (25 g) blaadjes jonge spinazie
  1 cm gember, geschild en in dunne plakjes  
  1 kopje (250 ml) kokoswater
  3 ijsblokjes

•  Bereiding

1.   Alle ingrediënten in de To-Go-mengbeker plaatsen en mesbasis los schroeven.

2.    Ook de motorbasis plaatsen.

3.    Draaiknop draaien naar LIQUIFY en 30 seconden mixen tot de gewenste consi-
stentie wordt bereikt.

4.    Mesbasis weer vastschroeven, drinkdeksel losdraaien, en geniet van de smoothie.

SPICED MANGO COOLER  
(PITTIGE MANGODRANK) 

Voor 1 liter, d.w.z. 4 personen

•  Ingrediënten  

  2 kopjes (165 g) bevroren mangoblokjes 
2 limoenen, geschild en ontpit, grof gehakt 
1½ kopjes (375 ml) koud kokoswater 
180 ml kruidige rum 
40 ml agavenectar 
16 grote blaadjes munt 
Ijsblokjes voor het serveren

•  Bereiding

1.   Alle ingrediënten, behalve de ijsblokjes, in de mengkom plaatsen, en deksel en 
maatbeker plaatsen.

2.   Ook de motorbasis plaatsen.

3.   Zet draaiknop op BLEND en 30 tot 40 seconden mixen, tot alles goed is 
gemengd. Giet in vier glazen met ijsblokjes, en genieten.
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s	WEETJES OVER IJS PLETTEN 

• Ijs kan de temperatuur en smaak van drankjes veranderen.

• Ijsblokjes hebben, in vergelijking met hun gewicht, een kleiner oppervlak dan 
gemalen ijs, zodat ze langzamer smelten. Daarom voegen sommige mensen ijs-
blokjes pas na het mengen aan het drankje toe, in plaats van vóór het mengen.

• Geplet of gemengd ijs koelt de drank niet alleen sneller af, maar verbetert ook 
de emulsie of verbinding van drankjes met een homogene structuur, wat in de 
meeste gevallen de smaak gunstig beïnvloedt.

• Wanneer ijs wordt mee gemengd, worden deeltjes lucht en smaak gelijkmatig 
gemengd. Het resultaat is een meer homogene consistentie en een betere 
smaak van de drank.

• Door de opstelling van de middelste messen worden de ijsblokjes naar beneden 
getrokken en geplet, terwijl de langere messen het mengsel over de kom ver-
delen en mengen. Hierdoor worden klonten voorkomen en het mengsel met 
lucht gevuld.

• We raden aan te experimenteren met de hoeveelheid ijsklontjes, en zelf te 
ontdekken welk effect gemalen ijs heeft op de smaak en consistentie van de 
drankjes of smoothies.

homogene  
smaak dankzij  
perfect 
gemixte textuur

dikke, grof gemixte 
Mengsel, smaak 
niet homogeen

                magere melk
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s		VERWIJDERING

EU 2002/96/EC

Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 
2002/96/EC

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval wor-
den verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt 
of leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt 
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische 
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid 
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor 
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking 
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen 
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en 
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland  
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99 
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
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s	TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr. BBL290BKSANZ, type 8324

Productnaam Blender

Spanning/frequentie  220–240V~ / 50Hz

Vermogen 850 Watt

Afmetingen (B x H x D) ca. 17 x 42 x 18 cm

Gewicht ca. 2,04 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.
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▲ VERWIJDERING

EU 2002/96/EC

Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC

Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.

Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99 
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com


