
Blanke Zeef
Met de blanke zeef bent u in staat om heerlijke bevroren 
desserts te maken

 

Als u gebruik maakt van bevroren ingrediënten, 
houdt u er dan rekening mee dat ze tussen de 5 en 
20 minuten moeten ontdooien. Gebruik een kleine 
hoeveelheid per keer.

LET OP

※ Gebruik geen ijs of ingrediënten die 
      plantaardige- of dierlijke oliën bevatten.
※   Verwijder harde zaden van de ingrediënten 
       voor gebruik. 

Plaatst de beschermlaag terug 
d.m.v. de aangegeven groeven.

TIP |

De silliconen bescherming is ver-
wijderbaar voor schoonmaak. Na 
schoonmaak plaatst u de bescherming 
terug zoals afgebeeld.

*  Gebruik dezelfde 
persvijzel van de 
slowjuicer.

Deksel

Persvijzel

Blanke Zeef

Sap kan Houd de Smart Cap open bij gebruik van 
de blanke zeef.

Plaats de geassembleerde deksel op het apparaat.

Basis

Top Set
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HOE GEBRUIKT U DE BLANKE ZEEF
• Zorg ervoor dat de silliconen laag geplaatst is vòòr gebruik.   • Desembleren is het tegenovergestelde voor assembleren.

HOE VERWIJDERT U DE SILLICONEN 
BESCHERMINGAls u gebruik maakt van bevroren ingrediënten, houdt u er dan rekening mee dat ze tussen de 5 

en 20 minuten moeten ontdooien.
Bij het maken van een smoothie kunt u het beste melk of andere vloeistoff en toevoegen tussen 
het toevoegen van de verschillende ingrediënten.

LET OP

※ Er wordt aanbevolen geen ijs, vlees, olie of
       andere  op vet gebasseerde 
       ingrediënten toe te voegen. 

※  Verwijder harde of dikke zaden en pitten of pel deze voo gebruik.

Zorg ervoor dat tijdens het gebruik van de 
Smoothiemaker de Smart Cap gesloten is.

Plaats de geassembleerde deksel op het apparaat.

Basis

Top Set

HOE GEBRUIKT U DE SMOOTHIEMAKER

Smoothie Zeef
Met de Smoothiemaker kunt u eenvoudig een verscheidenheid 
aan smoothies maken.

 •  Desembleren is het tegenovergestelde van assembleren.

* Gebruik dezelfde 
persvijzel van de 
slowjuicer.

Deksel

Persvijzel 

Smoothie Zeef

Roterende veger

Sap kan
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