
Gebruiksaanwijzing

Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik.  Gebruik in commerciële of industriële 
omgevingen is niet toegestaan.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor ingebruikname en houd deze binnen handbereik.
Lees de “aanwijzingen voor veilig gebruik” alvorens het product te gebruiken.
Het originele aankoopbewijs is tevens het garantiebewijs. Bewaar deze goed.
Het ontwerp en de functionaliteit kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.
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Benaming van onderdelen

Technische Specificaties
Modelnaam: Action
Aanbevolen gebruiksduur: Minder dan 1 minuut
Afmetingen: 200(B) X 220(D) X 448(H)
Gewicht: 3,4 kg
Max. vacuüm niveau: -80 Kpa

Wat zit er in de doos
1 Set Vacuüm Blender
1 Extra Vacuümkan
1 Gebruiksaanwijzing
1 Extra Vacuümklep

Vacuüm Body
(basis machine)

Stekker

Auto Knop

Vacuümklep Basis Unit

Vacuümklep

Blenderkan Deksel

Vacuümkan

Snelheidsregelaar

Vacuüm Knop

Pulse Knop

AAN/UIT Schakelaar

Bodem

Vacuümdeksel

01
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Onderdelen Vacuümkan Onderdelen Extra Vacuümkan

Vacuümklep Vacuümklep

Deksel voor de kan

Afdichtingsring
voor de kan

Terugstroom
preventie dop

Kan

Demontage
onderdeel /
meshouder

Deksel voor
blenderkan

Bovenste
afdichtingsring

Zijkant
afdichtingsring

Terugstroom
preventie dop

Blenderkan

Onderste afdichtingsring

Hexa-mes (mes)

Meshouder

Bij demontage of montage van de vacuümkan 
ALTIJD:

Demonteer ze door ze tegen de klok in te 
draaien, monteer ze door weer met de klok mee 
te draaien (zie hoofdstuk 04 voor details).

Ÿ Demonteer de terugstroompreventie dop
Ÿ Demonteer de meshouder

※ 
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Gebruik een geschikt stopcontact voor de elektrische capaciteit van het product. Houd de stekker vast 
en niet het snoer bij het in- en uit het stopcontact halen. Dit kan brand, een elektrische schok of lekstroom 
veroorzaken.

Buig het snoer niet, bind het niet op en trek er niet aan. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken. 

Verwijder eventueel vuil van de stekker. Raak de stekker niet aan en steek deze niet in het stopcontact 
met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. 

Demonteer het product niet met geweld, bouw het niet om met geweld of schakel het product niet met 
geweld in. Dit kan problemen, brand, een elektrische schok of een verwonding veroorzaken. 

Plaats het product niet in een warme of vochtige ruimte of naast een elektrische kachel of brandbare 
stoffen. Dit kan brand, een elektrische schok of andere veiligheidsongelukken veroorzaken. 

Was de machine niet in water. Gebruik geen vaatwasser of bordendroger voor de machine. Dit kan 
problemen, brand of een elektrische schok veroorzaken. Verwijder vuil door een vochtige uitgewrongen doek te 
gebruiken. 

Gebruik het product niet langer dan 60 seconden aaneengesloten. Bij aaneengesloten gebruik, gebruik 
de machine niet meer dan 2 keer binnen 30 minuten. Dit kan het product beschadigen. De motor stopt 
automatisch wanneer de oververhittingssensor wordt geactiveerd om oververhitting van de machine te 
voorkomen. Dit is geen defect. Laat de  machine tenminste 30 minuten afkoelen en probeer het opnieuw. 

Doe geen heet water of andere materialen (40°C of warmer) in de machine. Pas op wanneer hete 
vloeistoffen in de blender worden gegoten aangezien het uit de machine kan worden geworpen door 
plotselinge stoom. Het kan schade aan het product of verwondingen veroorzaken.

Open het vacuüm deksel niet of verplaats het product niet tijdens gebruik. Na gebruik, schakel de 
machine uit en open het deksel pas nadat het mes tot een volledige stop is gekomen. Het kan 
verwondingen of schade veroorzaken.

Gebruik het product altijd op een vlakke, harde en droge ondergrond. Plaats het product niet op een 
instabiele ondergrond waar het makkelijk kan vallen. Plaats het product niet op een kleed of een kussen.
Het kan een elektrische schok of een ongeluk veroorzaken.

Gebruik de blender niet wanneer de vacuümkan leeg is. IJs en andere vaste ingrediënten in kleine 
stukjes gebruiken met andere vochthoudende materialen (zie pagina 11). Het kan schade of brand 
veroorzaken. 

Dit apparaat mag NIET worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen ouder dan 8 jaar en 
personen met lichamelijke, motorische of geestelijke beperkingen of personen zonder gebruikservaring en kennis 
kunnen het product gebruiken onder supervisie of na ontvangst van een instructie omtrent het veilig gebruik van 
het product en wanneer ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Schoonmaken en 
onderhoud zal niet gebeuren door kinderen zonder supervisie.

Aanwijzingen voor veilig gebruik

WAARSCHUWING

02
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De onderstaande informatie omtrent veiligheid is bedoeld om onvoorziene gevaren of schade te voorkomen door de 
gebruiker een leidraad te geven voor veilig en eigenlijk gebruik.
De veiligheidswaarschuwingen voor dit product komen overeen met gecertificeerde technische standaarden en de normen 
voor elektrische apparaten.
Lees de omschrijvingen zorgvuldig en volg de instructies op om gevaar te voorkomen.
De volgende symbolen worden gebruikt om de gebruiker te wijzen op zaken en handelingen die gevaar kunnen opleveren.

※ 

※ 

※ 

※ 

WAARSCHUWING  Het niet opvolgen van instructies kan blijvend letsel of dood tot gevolg hebben.
VOORZORGSMAATREGEL   Het niet opvolgen van instructies kan verwondingen of schade aan het product veroorzaken.

Gebruik geen excessief geweld bij openen of sluiten van het vacuümdeksel en zorg dat de vacuümkan niet 
tegen de vacuümdeksel stoot. Dit kan breuk veroorzaken.  

Zorg dat het apparaat niet stoot of laat het niet vallen. Dit kan een storing en veiligheidsissues veroorzaken.

Reinig het product niet met terpentine, thinner, benzine of insecticiden. Dit kan schade aan het apparaat 
veroorzaken door verkleuring of afschilfering. 

Bij demontage van de meshouder voor reiniging, neem maatregelen om verwondingen door het scherpe 
mes te voorkomen (draag beschermende uitrusting).

Als het product tijdens het gebruik een vreemd geluid of vreemde geur afgeeft, haal de stekker onmiddellijk 
uit het stopcontact en contact de klantenservice. Als de blender op een hoog toerental draait, kan dit een lichte 
geur afgeven door wrijving in de motor. Dit is echter geen defect.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is, of tijdens opbergen of wassen van het 
product. Als het aansluitsnoer is beschadigd, dient het vervangen te worden door de fabrikant, haar technische 
dienst of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te voorkomen. 

Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is (gebruik het product niet voor kneden, hakken, fijnmaken of 
voor gedroogd voedsel). Zet het product en de onderdelen niet in kokend water of een magnetron. Dit kan schade of 
verwondingen veroorzaken. 

Steek geen vinger of metalen lepel in de vacuümkan. Dit kan verwondingen en beschadigingen aan het product 
veroorzaken. 

Na gebruik, haal de blenderkan er alleen af wanneer het mes volledig tot stilstand is gekomen. Maak het mes 
en de blenderkan onmiddellijk schoon en berg ze op wanneer ze goed droog zijn. Anders kan zich een vieze 
geur, bacteriële verspreiding of corrosie ontwikkelen. 

Het deksel moet na elk gebruik afgespoeld worden voordat het weer gebruikt wordt (zie hoofdstuk 04). 
Wanneer toenemend schuim of voedsel resten in de anti-terugstroom dop op het deksel komen, kan dit een storing 
veroorzaken. 

Gebruik de unieke kan en aangewezen onderdelen niet met andere machines of gebruik geen andere 
onderdelen. Dit kan een defect veroorzaken. 

Na vacuüm bereiding, bewaar het voedsel in de koelkast (nooit in de vriezer). Het vacuüm steriliseert voedsel 
niet. Neem voorzorgsmaatregelen bij het bewaren van voedsel.  

Gebruik geen koolzuurhoudende dranken, grote diepgevroren stukken voedsel, kleverige ingrediënten, etc. 
Dit kan verwondingen of beschadigingen veroorzaken. 

Zorg ervoor dat voedselresten niet in de beveiligings sleuven komen. Dit kan verwondingen of een defect 
veroorzaken.

Houd de maximale of minimale inhoud aan voor alle soorten ingrediënten (zie hoofdstuk 3). Dit kan een defect 
veroorzaken. De maximale inhoud voor het blenden van smoothies (MAX 1.000 ml). De maximale inhoud voor het 
blenden van melkachtige vloeistoffen (MAX 750 ml). De minimale inhoud voor blenden van ingrediënten (400 ml).

Volg de richtlijnen bij het wegdoen van apparaten als afval. 

VOORZORGSMAATREGELEN
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Hoe de VacuBlend te gebruiken

Open het deksel van de blenderkan, doe er een 
passende hoeveelheid materiaal in en sluit het 
deksel (zie hoofdstuk 03, punt 15 voor de juiste 
hoeveelheden). Zorg dat de punt van de 
schenktuit op de kan en de punt van het deksel 
op elkaar passen (zo niet, dan werkt het vacuüm 
mogelijk niet).

1.

Draai de vacuümkan met de klok mee totdat het 
handvat in de “lock” positie aan de voorzijde komt. 

3.

※

Controleer of de vacuümkan en het 
vacuümdeksel goed gemonteerd zijn. 

Als de vacuümkan niet goed 
geplaatst is, zullen alle 
lampjes aan de voorkant 
flikkeren en er zal een 
zoemtoon klinken terwijl de 
blender in gebruik is. Druk 
op de AAN/UIT schakelaar 
om de zoemtoon te stoppen 
en kijk of de kan goed 
geplaatst is. 

5.

※

Druk op de AAN/UIT schakelaar om de blender 
aan te zetten en gebruik de gewenste functie om 
de materialen te bereiden.

Alle lampjes aan de voorkant 
gaan aan als de container 
correct geplaatst is en klaar 
voor gebruik. Controleer dit 
voor gebruik!

6.

Sluit de vacuümklep, die naar links geopend was, 
volledig. 

4.

Open de vacuümklep van de basis naar links en 
draai de blenderkan tot het handvat op de “open” 
positie komt om de kan op de machine te 
plaatsen.

2.

Houd je van simpel? Ga naar: www.vacublend.com en bekijk de video

03



19

AUTO

LOW HIGH

VACUUMPUSH
PULSE

LOWLOW

��
�

※
�

※

De machine inschakelen
Steek de stekker van het aansluitsnoer in een 220V stopcontact en 
druk de AAN/UIT schakelaar in om de lampjes op het controlepaneel 
aan te laten gaan, terwijl een signaal klinkt. De lampjes zullen 
gedeeltelijk aan gaan als de vacuümkan niet goed geplaatst is of 
wanneer het vacuümdeksel niet goed gesloten is. De blender zal 
niet werken wanneer de lampjes niet branden.

Zelfs als de machine uit staat, zal er een kleine hoeveelheid elektriciteit 
door het product lopen.

De schakelaar schort inschakeling op, maar schakelt de machine niet 
volledig uit.

7.

Als er een storing optreedt zonder dat de bewerking compleet is, kan 
het probleem worden veroorzaakt door een losse afdichting. Druk op 
de bovenkant van de vacuümklep in de basis machine wanneer het 
vacuüm start.

LOW HIGH

PULSE

PUSH

LOW HIGH

PULSE

PUSH

※

※

Snelheidsregeling
Draai de snelheidsregelaar met de klok mee om de blender aan te 
zetten. De blender snelheid neemt toe naarmate de knop verder 
gedraaid wordt, en neemt af tot stilstand als de knop de andere kant 
op gedraaid wordt. (Lampje zal knipperen in verschillende snelheden 
afhankelijk van de blender snelheid).

De blender stopt wanneer de Pulse knop wordt ingedrukt tijdens het 
regelen van de snelheid.
De machine zal gedurende een vastgestelde periode werken en stopt 
automatisch. 

8.

PUSHAUTO

LOW HIGH

VACUUM

PULSE

※

Vacuüm
Wanneer de vacuümknop wordt ingedrukt, zal automatisch de 
ingestelde vacuümdruk bereikt worden. Het lampje zal knipperen 
tijdens de vacuüm actie en het zal uitgaan als de knop nogmaals 
ingedrukt wordt.

Als er een storing optreedt, zullen de vacuüm en pulse lampjes knipperen 
terwijl een zoemtoon klinkt, en dit stopt als de AAN/UIT schakelaar 
nogmaals ingedrukt wordt. Controleer of vacuümkan goed is geplaatst op 
de machine en kijk of er problemen zijn met de vacuümklep. 

10.

PUSHAUTO

LOW HIGH

VACUUM

PULSE

※

Auto
Wanneer de auto knop wordt ingedrukt, zullen respectievelijk de 
vacuüm, pulse en blender functie worden uitgevoerd en dit stopt 
automatisch zonder verdere controle door de gebruiker. 
Lampjes zullen knipperen, terwijl de blender loopt en dit stopt als de 
auto knop nogmaals wordt ingedrukt. 

Wanneer een storing optreedt, zullen de vacuüm en pulse lampjes 
knipperen terwijl een zoemtoon klinkt, en dit stopt wanneer de AAN/UIT 
schakelaar nogmaals ingedrukt wordt. Controleer of vacuümkan goed is 
geplaatst op de machine en kijk of er problemen zijn met de vacuümklep.

11.

PUSHAUTO

LOW HIGH

VACUUM

PULSE

(Het lampje van de knop zal snel knipperen).

Pulse
Wanneer de pulse knop op de snelheidsregelaar wordt ingedrukt, zal 
de blender direct op volle snelheid draaien.

9.
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Vrijgeven van het vacuüm (2 stappen)
Wanneer je de vacuümkan wilt verwijderen 
na het vacuüm blenden, dient de vacuümklep 
bovenop eerst geopend worden om het 
vacuüm vrij te geven, hierna kan de 
vacuümklep geopend worden en kan de kan 
verwijderd worden. Het vacuüm van de 
vacuümkan moet ook vrijgegeven worden 
door de vacuümklep in het deksel te openen.

12.

Extra vacuümkan (bewaarkan)
Met de blender bereide sappen of andere voeding kunnen lange tijd vers in een vacuüm bewaard worden 
door de extra vacuümkan te gebruiken (Vacuüm vertraagt de oxidatie, maar steriliseert de inhoud niet. 
Bewaar ze in de koelkast en consumeer ze zo snel mogelijk). Sommige producten, inclusief fruit, geven 
gassen af. In die gevallen kan het lijken dat de vacuümkan voedsel niet goed in stand houdt, zelfs wanneer 
de kan goed gesloten is.

13.

Maximale inhoud
Overschrijd de maximale inhoud voor elke substantie, zoals aangegeven op de kan, niet. Schuim of 
vloeistoffen die in de vacuümpomp komen kunnen een storing veroorzaken.

14.

Powdered Materials / Dry Materials
Poederige materialen dienen compleet te worden opgelost in water of dranken voor gebruik, en droge 
ingrediënten mogen niet in hun standaard vorm worden gebruikt.

16.

 

 

 

 

 

 

ml
MAX

1250

1000

750

500

Limit for
Milk / Soymilk

Foods with
Milk / Soymilk

Only
Milk / Soymilk

Minimale inhoud
Alle materialen moeten boven het minimum peil (MIN), aangegeven op de kan, komen. 
Zo niet, dan draait het mes nutteloos rond en is het niet in staat de materialen te vermalen, en dit kan leiden 
tot een storing of een slecht resultaat.

15.

Als de materialen te groot of te dik zijn, kunnen de materialen niet goed vermalen worden. In dit geval, voeg vloeistoffen 
zoals water of melk toe.
Als er meer ingrediënten in de kan worden gedaan dan aangegeven, kan de toenemende  inhoud worden teruggezogen in 
de terugstroom preventie dop tijdens de vacuüm functie en dit kan een storing veroorzaken. Zorg ervoor dat de actie wordt 
afgebroken voordat de terugstroom preventie dop wordt bereikt. 

Maximale inhoud om te blenden (MAX)

Maximale inhoud voor smoothies (1.000ml)

Maximale inhoud voor melk- en sojamelk-houdende producten (750ml)

Minimale hoeveelheid om te blenden (400ml)

Maximale hoeveelheid voor toevoeging van ijs (400ml)

Hoe de ingrediënten erin te doen

※

※

IJs en vaste materialen
IJs en vaste materialen mogen niet in hun standard vorm worden gebruikt; breek ze in kleine stukjes en 
voeg ze toe in deze volgorde.

17.

Vloeistof zoals water of andere dranken Waterige of zachte ingrediënten IJs of vaste materialenLichte ingrediënten  ① → ② → ③ → ④

Hoe de
VacuBlend
te gebruiken
(vervolg)

Alvorens het product te gebruiken, zorg dat de meshouder volledig in het 
aansluitende deel van de kan is ingebracht. Wanneer dit losjes gemonteerd 
is, kan de inhoud eruit lopen en dit kan een storing veroorzaken.

※

Het mes kan eenvoudig gemonteerd/gedemonteerd worden door gebruik te 
maken van het onderste deksel van de extra vacuümkan. Deze heeft een 
dubbele functie als hulpmiddel voor betere grip. 

※03
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Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat onderdelen zoals de afdichtingsringen en terugstroom preventie dop dop niet missen bij 
het weer monteren na reiniging.

※

 

 

OPEN

 

CLOSE

Messen zijn scherp. Neem maatregelen om verwondingen te voorkomen (draag bescherming).

Reiniging van de meshouder
De meshouder is niet waterproof. Stop deze niet direct in 
het water. Was alleen het mes met de borstel onder 
stromend water om corrosie te voorkomen en droog 
deze goed af. Als er vuil op de onderkant van de 
meshouder zit, veeg dit eraf met een zachte doek of 
keukendoek.

2.

※

Reiniging van het deksel
Reinig het deksel en verwijder vocht, na elk gebruik. Als er een 
grote hoeveelheid materialen op gespat is, haal dan de 
terugstroom preventie dop in het deksel eraf, reinig deze en 
droog deze goed af alvorens deze weer te gebruiken. Als er 
voedsel op de vacuümklep gespetterd is, kan dit het vacuüm 
blokkeren en problemen veroorzaken. Neem maatregelen om 
problemen te voorkomen. Als er voedsel op de vacuümklep zit, 
haal deze eraf, reinig deze en droog deze goed af alvorens 
deze weer te gebruiken.

3.

Montage en demontage van de anti-terugstroom dop
Draai deze tegen de klok in zoals rechts afgebeeld om te 
demonteren en met de klok mee om te monteren.

※

Montage en demontage van de vacuümklep
Trek omhoog zoals op het plaatje rechts afgebeeld om te 
demonteren en druk naar beneden om te monteren.

※

Opbergen na gebruik
Na reiniging, veeg het product volledig droog en bewaar de machine op een 
goed geventileerde plaats, weg van hitte of direct zonlicht.

5.

Andere voorzorgsmaatregelen
Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het product te reinigen of op te bergen.

6.

Ruwe en scherpe gereedschappen zoals staalwol of staalborstels kunnen lekkage van de onderdelen of vacuüm 
fouten veroorzaken. Gebruik dergelijke gereedschappen niet. In verband met brandgevaar, gebruik nooit benzine, 
verfverdunner en was. 

※

Reiniging van de machine zelf
Reinig de machine met gebruik van een klein beetje neutraal afwasmiddel vermengd met 
warm water en een zachte doek of keukendoek. 

4.

Giet geen water of andere vloeibare middelen op de machine en stop de machine niet in het 
water. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

※

Als er water in de machine komt, laat deze dan grondig drogen voor gebruik. ※

Voorzorgsmaatregelen voor demontage en reiniging van het mes
Het mes is scherp. Neem voorzorgsmaatregelen om verwondingen te voorkomen. Gebruik 
het mes demontage instrument zoals rechts afgebeeld, draai het tegen de klok in om te 
demonteren en met de klok mee om te monteren.

Reiniging van de blenderkan
Om de blenderkan en het mes te reinigen, vul de helft van de kan met water, zet 
deze op de machine en laat deze 15 seconden draaien om resten in het mes 
eenvoudig eraf te wassen. Gebruik geen schuimend afwasmiddel in de kan (het 
schuim kan het product beschadigen).

1.

※
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Probleemoplossing
Wanneer de volgende symptomen optreden tijdens gebruik, prober het nog eens. 
Wellicht kun je het probleem zelf oplossen. 

※

Wanneer er een storing optreedt, schakel de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en kom dan in actie.※

AUTO

LOW HIGH

VACUUMPUSH
PULSE

Foutmelding 

Auto 
Foutmelding  

Vacuüm 
Foutmelding  

Foutmelding 
Beveiliging

Auto en
Pulse

Beep - Beep - Beep - Beep - Beep
(5 keer)

Beep - Beep - Beep - Beep - Beep
(5 keer)

Beep - Beep - Beep - Beep - Beep
(5 keer)

Vacuüm en 
Pulse

Allen

Lampjes Zoemtoon

Zoemtoon / Lamp Reactie op Fouten

Voor de volgende symptomen Neem de volgende maatregelen

De machine doet 
helemaal niets

De machine stopt tijdens 
gebruik

Controleer of de aardlekschakelaar uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is 
geschoten.

Controleer of de vacuümkan correct op de machine is geplaatst en of de vacuümklep op 
de juiste wijze is gesloten.

Ingrediënten zijn niet 
goed vermalen.

Heb je te veel of te weinig materialen ingevoerd? Zie hoofdstuk 03, hoe voedsel in te 
voeren.
Controleer het gebruikte voltage. Dit product is alleen geschikt voor AC 220V.

Materialen lekken Controleer of de vacuümkan correct op de machine is geplaatst en of het deksel en de 
meshouder op de juiste wijze op de kan zijn bevestigd. 

Controleer of het deksel van de kan of de afdichting van het mes beschadigd is. Als dit zo 
is, neem contact op met uw dealer of de klantenservice. 

Het vacuüm werkt niet Controleer of de onderdelen van de vacuümkan, zoals afdichtingsringen en terugstroom 
preventie dop op de juiste wijze gemonteerd zijn.

Controleer of het deksel van de kan vuil is. Als dit zo is, maak deze dan schoon volgens 
de aanwijzingen in hoofdstuk 04.

Controleer of de afdichting van de kan in de juiste positie zit en druk op de vacuümklep op 
het vacuümdeksel van de basisunit terwijl het vacuüm start (zie hoofdstuk 03, bovenaan 
rechts op de pagina). 

Controleer of de aardlekschakelaar uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is 
geschoten.

Heb je het product onafgebroken voor langere tijd gebruikt? Als de motor oververhit raakt, 
is deze ontworpen om automatisch te stoppen en pas weer te starten nadat deze 
afgekoeld is. Laat de motor gedurende 30 minuten volledig afkoelen en probeer het nog 
eens. 

Controleer of er materialen vast zitten in de messen.

Controleer of de vacuümklep open staat en of de vacuümkan is losgedraaid op de 
machine. 

05
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Garantie en contact06

Je kunt je aankoop registreren op de website van Versapers. http://versapers.com/warranty. De garantie 
wordt uitgevoerd bij de lokale dealer waar het product is gekocht. 

Bewaar altijd de originele factuur of het aankoopbewijs als garantiebewijs wanneer er aanspraak 
gemaakt wordt op de garantie. Wij verzekeren je dat je VacuBlend vacuüm blender onder garantie valt 
van Versapers met betrekking tot materiaal- en constructiefouten. Op alle onderdelen zit twee (2) jaar 
garantie vanaf de aankoopdatum door de originele koper. 

Deze garantie geldt niet voor beschadigingen veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, 
commercieel gebruik, aanpassingen aan het apparaat, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, of 
schade veroorzaakt door onderdelen of reparaties die niet zijn goedgekeurd of aanbevolen door 
Versapers.
 
Beschadigingen veroorzaakt door transport moeten bij de vervoerder worden geclaimd. 
Versapers is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of verlies ontstaan door gebruik van dit 
apparaat. Indien reparatie of onderhoud nodig is, biedt het apparaat dan aan bij de dealer waar je deze 
aangeschaft hebt.

Fabrikant: 
Versapers
De Steeg 10
9473 TT De Groeve
Nederland

Je hebt een VacuBlend gekocht en daardoor behoor je nu tot de kopgroep van health innovators.  Je 
laat zien dat je op voedingsgebied alleen het allerbeste wilt voor jezelf en je familie. Door je te voeden 
met kennis over de gezondste voedingstrends en tools ben je bij ons terecht gekomen. 

We vinden het superleuk dat de VacuBlend een plekje in jouw leven heeft gekregen. Alle supergezonde 
sapjes, smoothies en sauzen die je ermee gaat maken, zullen je mentaal en lichamelijk nog beter doen 
voelen. 

Voor mij persoonlijk is de VacuBlend het nieuwste kindje in onze missie om de wereld elke dag een 
stukje gezonder te maken. Uiteraard zullen we je zoveel mogelijk proberen te inspireren met creatieve 
recepten en toepassingen, waardoor jij als onze health ambassador jouw omgeving ook weer weet te 
inspireren. Samen hebben we een nieuwe stap gezet in onze juice revolution. Yeah!

Welkom in de gloednieuwe wereld van vacuüm blending. 

Met gezonde groet, 

Joost 
Founding father Versapers

Gefeliciteerd!



Een Nederlands merk, gemaakt in Zuid-Korea
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DISCOVER WHAT
80% LESS
DOES FOR YOUR
SMOOTHIE
OXYGEN


