Gebruiksaanwijzing
One Touch Automatische blikopener
KC26
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Startknop
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Deksel batterijvak
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Batterijvak
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Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde
blikken
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Voorste deksel
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Snijmes
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Blik-meeneemschakelaar
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Aandrijfwiel
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Magneet
Batterijen horen niet in het huisvuil
thuis.
U kunt ze kosteloos terugsturen of bij
plaatselijke winkels of batterijverzamelpunten afgeven.
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Veiligheidsinstructies




















Neem
ter
voorkoming
van
functiestoringen,
beschadigingen en schade aan de gezondheid de
volgende instructies in acht:
Overhandig deze handleiding aan de nieuwe eigenaar, wanneer
u dit apparaat aan iemand anders geeft.
De blikopener is alleen ontworpen voor privé-gebruik. Hij is niet
voor continu bedrijfsmatig gebruik ontworpen.
Houd het verpakkingsmateriaal bij kinderen uit de buurt. Er
bestaat gevaar voor verstikking.
Houd het apparaat bij kinderen uit de buurt. Laat kinderen niet
zonder toezicht in de buurt van het apparaat. Het is niet geschikt
voor kinderen.
Open nooit onder druk staande blikken.
Open met de blikopener nooit blikken met ontvlambare inhoud
(bijv. aanstekerbenzine).
Laat de aandrijving geheel tot stilstand komen, voordat u het
batterijvak opent om een batterij te vervangen.
Raak geen bewegende componenten aan en houd haar,
sieraden, kleding enz. uit de buurt van bewegende componenten
om verwondingen en schade te voorkomen.
Dompel de blikopener niet in vloeistoffen.
Verwijder het snijmes niet en stel het niet af.
Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
Neem de batterijen uit het apparaat, als u het niet gebruikt.
Batterijen mogen niet worden opgeladen, niet worden
gedemonteerd, in het vuur worden geworpen of worden
kortgesloten.
Wanneer er aan het apparaat schade ontstaat, mag u het
apparaat niet meer gebruiken en u dient het door een vakman te
laten repareren of u neemt contact op met onze klantenservice.
Demonteer en repareer het apparaat niet zelf.
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Gebruik

Batterijen aanbrengen

A
1. Druk op het deksel van het batterijvak (2) aan beide uiteinden en
houd deze ingedrukt. Trek het deksel van het batterijvak een
stukje achteruit en draai dit dan omhoog (zie afbeelding A).
2. Verwijder de verbruikte batterijen en breng 2 nieuwe
alkalinebatterijen of accu´s van het type LR6 (AA) in het
batterijvak (3) aan. Let hierbij op de correcte poolaansluiting van
de batterijen. De poolaansluiting is op het batterijvak
dienovereenkomstig aangegeven.
3. Breng het deksel weer op het batterijvak aan en sluit hiermee het
batterijvak af, nadat de batterijen werden aangebracht.
4. Vervang altijd beide batterijen tegelijk. Meng geen oude batterijen
met nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen.
Opmerking: Het snijmes kan niet in gebruik worden genomen,
zolang het deksel van het batterijvak of het voorste deksel van
het apparaat verwijderd zijn.
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Gebruik van de blikopener
1. Plaats de blikopener zo op het blik
dat de rand van het blik in de groef
aan de onderkant van de blikopener
ligt (zie afbeelding B).
Opmerking: Het apparaat zal niet
functioneren, wanneer het niet
correct op de rand van het blik
gepositioneerd is. Draai blikken met
een etiket op de kop om het
blikdeksel zonder etiket te openen.
2. Plaats het blik op een horizontale
oppervlakte en druk de startknop ca.
1 sec. in. Laat het los, zodra het
openen van het blik start (afbeelding
C). Na het openen stopt de
blikopener automatisch (afbeelding
D).
Opmerking: In één bewerkingsstap
kan een blik met een max. diameter
van 98 mm worden geopend. Bij
grotere blikken moet het deksel in
meerdere
bewerkingsstappen
achtereenvolgens worden geopend.
3. Til de blikopener na het snijden van
het blik af. De magneet (9) houdt
hierbij het blikdeksel vast.
Opmerking: Het snijmes is zeer
scherp.
Behandel
het
zeer
voorzichtig om verwondingen te
voorkomen.

Tegen de blikrand aan zetten

B
Drukken en ingedrukt houden

C

Ø52-153mm

D

E
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Onderhoud en verzorging

F
1. Wanneer de blikopener bij het
snijden langzamer wordt, kunnen de
oorzaak hiervan lege batterijen zijn.
Vervang
deze.
Wanneer
de
blikopener bij het snijden mocht
blijven staan, vindt u in het hoofdstuk
Storingen opsporen desbetreffende
hulp.
2. Trek voor het reinigen van het apparaat eerst het deksel van het
batterijvak (2) enigszins naar achteren. Trek vervolgens het
voorste deksel (5) er naar voren toe af (zie afbeelding F). Wrijf
het apparaat met een vochtige doek of met een spons voorzichtig
af. Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddel of andere
chemicaliën. Wrijf het apparaat vervolgens compleet droog.
Plaats na het reinigen het voorste deksel en het deksel van het
batterijvak er weer op.
Opmerking: Het voorste deksel kan alleen worden verwijderd,
wanneer ook het deksel van het batterijvak werd verwijderd,
omdat deze mechanisch met elkaar verbonden zijn.

Opsporen van storingen
1. Wanneer de blikopener vanwege
een lege batterij of een verbogen
blikrand mocht vastklemmen, druk
dan op de schakelaar voor het
ontgrendelen
van
klemzittende
blikken (4) aan de achterkant van het
apparaat en houd deze ingedrukt.
De
blikopener
draait
nu
in
omgekeerde richting en maakt het
blik los. Houd de schakelaar zo lang
ingedrukt, totdat de motor stopt (zie afbeelding G).
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Gebruik
2. De draairichtingschakelaar heeft bij sterk versleten batterijen evt.
geen functie. Breng in dat geval 2 nieuwe batterijen aan. Let op!
De blikopener start onmiddellijk weer, zodra het batterijvak werd
gesloten.
3. Blikken met dikke randen, ongebruikelijke vormen of
ongelijkmatige randen kunnen de blikopener blokkeren. Mocht
zich iets dergelijks voordoen, voer dan de hierboven genoemde
stappen uit om het blik te verwijderen. Vervolgens brengt u de
blikopener dicht achter de deuk of welving op het blik aan en u
probeert om het te openen.
Opmerking: De blikopener kan geen randloze blikken en geen
ongebruikelijk vormgegeven blikken openen.

Technische gegevens
Model: One Touch Automatische blikopener, KC26
Bedrijfsspanning: 3 V
Batterijen: 2x LR6 (AA) alkalinebatterijen of accu´s
Nominaal vermogen: 3 W
Max. te verwerken blikgrootte: Ø 52 – 153 mm
Max. te verwerken blikgrootte in één bewerking: Ø 98 mm

Verklaring van overeenstemming
Wij, OPTINOVA GmbH, verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het product One Touch Automatische blikopener KC26 voldoet aan
de belangrijkste veiligheidseisen, die in de EMC-richtlijn
2004/108/EG en de wijzigingen hierop vastgesteld zijn.

(Stefan Pospischil, kwaliteitscoördinator)
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Klantenservice
Duitsland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
58093 Hagen
Germany
Telefoon:
Telefax:

(0180) 5 30 31 32
(0180) 5 30 31 30

Internet:

www.westfalia.de

Geïmporteerd door
OPTINOVA GmbH
Bandstahlstraße 1
58093 Hagen
Germany

Instructies afvalverwijdering
Geachte klant,
Help mee om afval te voorkomen.
Als u besluit afstand te doen van dit artikel, bedenk
dan dat veel onderdelen uit waardevolle
grondstoffen bestaan en hergebruikt kunnen
worden.
Gooi dit artikel dan ook niet gewoon in de afvalbak,
maar breng het naar een inzamelplaats voor
gebruikte elektronica.
Vormgeving auteursrechtelijk beschermd
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