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1.6L Soup Chef User’s Manual
Please visit www.drewandcole.com for video instructions 

and cooking demonstrations.

1.6L Soup Chef User’s Manual
Please visit www.drewandcole.com for video instructions 

and cooking demonstrations.

Gebruiksaanwijzing Soup Chef 1,6 l
Kijk op www.drewandcole.com voor instructiefilmpjes en kookdemonstraties.
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BELANGRIJKE 
WAARSCHUWINGEN
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig 
door voordat u het apparaat 
voor de eerste keer gebruikt en 
bewaar ze om indien nodig later 
te kunnen raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing 
is ook verkrijgbaar als pdf-
bestand. Neem contact op met 
de klantenservice als u een 
exemplaar wilt ontvangen.

• Dit apparaat is uitsluitend 
bedoeld voor huishoudelijk 
gebruik.

•  Dit apparaat mag worden 
gebruikt door personen met 
lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke beperkingen of 
met gebrek aan ervaring 

of kennis, indien zij worden 
begeleid of geïnstrueerd over 
het gebruik van het apparaat. 
Zorg ervoor dat kinderen niet 
met het apparaat, onderdelen 
of de verpakking kunnen 
spelen.

• Dit apparaat mag niet worden 
gebruikt door kinderen. 
Houd het apparaat en het 
snoer altijd buiten bereik van 
kinderen.

•  Gebruik dit apparaat 
uitsluitend voor het doel 
waarvoor het is bestemd, 
zoals beschreven in deze 
brochure. Andere vormen van 
gebruik, met name verkeerd 
gebruik, kunnen leiden tot 
ernstige verwondingen of 
schade als gevolg van een 
elektrische schok, hitte of 
brand. 

Houd u bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de 
standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende:
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•  Laat het apparaat niet 
onbeheerd achter met de 
stekker in het stopcontact.

• Schakel het apparaat uit 
voordat u het uit de houder 
haalt.

• Haal de stekker altijd uit 
het stopcontact als het 
apparaat onbeheerd wordt 
achtergelaten en voordat u het 
in elkaar zet, uit elkaar haalt of 
schoonmaakt.

• Alle handelingen op het 
gebied van reparatie en 
technisch onderhoud met 
betrekking tot het apparaat 
of onderdelen ervan 
(bijvoorbeeld het vervangen 
van vaste onderdelen) 
anders dan beschreven 
in de gebruiksaanwijzing 
mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door een erkend 
onderhoudsbedrijf. Neem 
hiervoor contact op met de 
klantenservice.

•  Indien het snoer of de stekker 

is beschadigd, moet het 
onderdeel worden vervangen 
door de fabrikant of een 
erkend onderhoudsbedrijf 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen.

•  Dit apparaat is bestemd voor 
huishoudelijk gebruik en 
vergelijkbare toepassingen, 
zoals in hotels, motels, bed 
& breakfasts, e.d. Het is niet 
geschikt voor gebruik in 
personeelskantines in winkels, 
kantoren en andere zakelijke 
omgevingen.

• Dit product is niet bedoeld 
voor commercieel gebruik.

• WAARSCHUWING: De 
messen van de mixer zijn zeer 
scherp. Wees voorzichtig als 
u het apparaat gebruikt en 
schoonmaakt. Zie pagina 22 
voor meer informatie over de 
reiniging van het apparaat.

•  Dit apparaat is niet bedoeld 
voor gebruik in combinatie 
met een externe timer of 

aparte afstandsbediening.

ALGEMENE VEILIGHEIDS
VOORSCHRIFTEN

•  Gebruik of bewaar het 
apparaat niet in vochtige 
of natte omgevingen of 
buitenshuis.

• Dit apparaat is NIET bedoeld 
voor gebruik in boten of 
rijdende voertuigen.

• Gebruik geen accessoires, 
hulpstukken of 
reserveonderdelen die niet 
door de fabrikant worden 
aanbevolen. Beschadigde of 
niet passende onderdelen 
kunnen leiden tot scheuren, 
storingen of het lekken van 
heet water.

•  Gebruik het apparaat niet 
als het apparaat zelf of 
onderdelen ervan mogelijk 
beschadigd zijn, ter 
voorkoming van het risico 
op brand, overstromen, hitte, 

elektrische schok of andere 
schade en/of persoonlijk 
letsel.

• Controleer het apparaat 
regelmatig op eventuele 
lekkage. Als gevolg van 
condensvorming kunnen 
op de houder kleine 
hoeveelheden water ontstaan. 
Dat is normaal. Controleer het 
snoer regelmatig op een juiste 
werking.

• De pennen van de stekker 
moeten glad en schoon zijn 
en geen verkleuring vertonen.

• Gebruik het apparaat niet als 
onderdelen ervan mogelijk 
beschadigd zijn of niet naar 
behoren functioneren.

• Breng het apparaat voor 
onderzoek en reparatie naar 
een erkend servicepunt als het 
apparaat niet naar behoren 
werkt of als er sprake is van 
onaanvaardbare overbelasting 
(zoals oververhitting, 
mechanische of elektrische 
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schok of vocht in de 
elektrische koppelstukken). 
Haal onmiddellijk de stekker 
uit het stopcontact als zich 
tijdens het gebruik een 
ernstig probleem voordoet 
(bijvoorbeeld overloop van 
water of oververhitting). 
Probeer het apparaat niet zelf 
te openen of te repareren.

• Gebruik het apparaat 
op een grote tafel of 
aanrechtblad dat goed 
toegankelijk, hittebestendig, 
waterbestendig, stabiel, vlak, 
droog en geschikt is voor het 
doel. Plaats het apparaat niet 
op een hellend oppervlak waar 
het kan kantelen of vallen. 
Zorg vóór gebruik dat het 
apparaat stevig staat.

•  Zorg dat er tijdens het gebruik 
ten minste 20 cm ruimte 
is aan alle zijden van het 
apparaat.

•  Leg tijdens het gebruik geen 
kleding of doeken of andere 

voorwerpen onder of op het 
apparaat ter voorkoming van 
de kans op brand, elektrische 
schokken en oververhitting. 
Plaats het apparaat niet in de 
buurt van de rand van de tafel 
of van het aanrecht.

•  Plaats het apparaat of 
onderdelen ervan niet op 
of in de buurt van hete 
oppervlakken, zoals een 
brander, een heater, een 
fornuis of een oven. Het 
apparaat wordt verwarmd 
via geïntegreerde elektrische 
verwarmingselementen. Zet 
het apparaat of onderdelen 
ervan niet op een heet fornuis 
of in een hete oven.

•  Haal altijd de stekker altijd 
uit het stopcontact als het 
apparaat niet wordt gebruikt 
en voordat u het apparaat 
verplaatst of schoonmaakt.

•  Laat het apparaat altijd 
eerst afkoelen voordat u het 
schoonmaakt.

•  Het apparaat moet altijd 

op de juiste wijze worden 
gevuld en de buitenzijde en 
de elektrische koppelstukken 
moeten voor gebruik schoon 
zijn.

•  Doe het apparaat niet te 
vol. Let altijd op de niveau-
aanduiding MAX aan de 
binnenzijde van het apparaat.

•  De koper kan geen aanspraak 
maken op garantie indien een 
beschadiging of defect aan 
het apparaat het gevolg is van 
ondeugdelijk gebruik.

•  Gebruik voor het reinigen van 
het apparaat of onderdelen 
ervan geen schuurmiddelen 
of schuursponsjes. Maak 
het apparaat NIET schoon 
met chemische middelen 
(bijvoorbeeld bleekmiddel).

• Gebruik geen harde of 
scherpe voorwerpen om het 
apparaat te openen of schoon 
te maken.

• Let altijd goed op wanneer u 
het apparaat met hete inhoud 
verplaatst.

•  Verwijder het deksel nooit als 
de messen nog draaien.

•  Gebruik het apparaat niet 

onafgebroken voor het maken 
van grote hoeveelheden soep. 
Laat het apparaat na gebruik 
goed afkoelen en maak het 
schoon voordat u het opnieuw 
gebruikt.

• Plaats het apparaat of 
het snoer NIET in de 
vaatwasser.

BELANGRIJKE 
WAARSCHUWINGEN 
VOOR ELEKTRISCHE 
APPARATEN
•  Lees voordat u het apparaat 

gebruikt alle instructies 
zorgvuldig door en bewaar 
ze om ze indien nodig later te 
kunnen raadplegen.

•  Plaats het apparaat in 
de buurt van een geaard 
stopcontact en steek de 
stekker er stevig in. Het snoer 
moet hiervoor altijd volledig 
zijn uitgerold. Gebruik geen 
verlengsnoer of stekkerdoos.

• De voedingsspanning 
moet voldoen aan de 
spanningsvereisten van het 
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apparaat (220-240 V, 50/60 
Hz, wisselstroom, geschikt 
voor ten minste 13 A).

• Het snoer mag niet in de 
knoop, verdraaid, geknikt, 
gespannen of samengedrukt 
zijn.

• Let erop dat het snoer niet 
gedraaid of aangespannen 
is als u de stekker in het 
stopcontact steekt.

• Laat de stekker en het snoer 
niet over de rand van de tafel 
of het aanrecht hangen. Zorg 
ervoor dat niemand via het 
snoer aan het apparaat kan 
trekken of over het snoer kan 
struikelen.

• Trek niet aan het snoer om de 
stekker uit het stopcontact te 
halen.

• Raak de stekker of het 
apparaat niet aan met natte 
handen als de stekker in het 
stopcontact zit.

• Haal de steker uit het 
stopcontact voordat u 
het apparaat verplaatst 
of schoonmaakt. Laat het 
apparaat niet onbeheerd 
achter met de stekker in het 

stopcontact.
•  Het snoer mag niet in 

aanraking komen met hete 
oppervlakken of scherpe 
randen.

• Plaats het apparaat niet 
op het snoer. Als het snoer 
zichtbaar beschadigd is en/of 
heet wordt tijdens het gebruik 
dient het volledig te worden 
vervangen.

• Probeer snoeren NOOIT zelf te 
repareren.

• Voorkom het risico van 
een elektrische schok: 
Veeg gemorste vloeistof en 
condensvorming altijd meteen 
op.

• Dompel het apparaat en het 
snoer NIET onder in water of 
andere vloeistoffen.

•  Zorg dat er GEEN druppels op 
het snoer of op het koppelstuk 
terechtkomen en dat u niet 
morst op het koppelstuk of de 
buitenzijde van het apparaat.

•  Plaats het apparaat of 
onderdelen ervan NIET in de 
vaatwasser.

HOGE 
TEMPERATUREN 
– KANS OP 
BRANDWONDEN
•  Doe de Soup Chef niet te vol.
• Er kan hete stoom vrijkomen 

als u het deksel verwijdert. 
Houd uw handen, armen en/
of gezicht niet boven het 
apparaat als u het deksel 
verwijdert.

• Stoom kan ernstige 
brandwonden veroorzaken! 
Laat het apparaat niet 
onbeheerd achter, vooral als 
het apparaat gevuld is met 
hete vloeistof!

•  Laat de Soup Chef altijd 
eerst afkoelen voordat u het 
apparaat schoonmaakt.

• WAARSCHUWING: Het 
verwarmingselement blijft 
enige tijd warm na gebruik. 
Wees voorzichtig.
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Features
Lid handle

Saute button

Control panel

Power socket

Power 
connection Silicone sealing 

ring

Liquidiser 
blade

Heating 
element

Motor housing

Overfill sensor

Soup jug

Soup jug lid

Power cord

Box Contents
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Control Panel

1

5

8

6

7

2 3 4

1•	SMOOTH: Use this function to make smooth soups.

2	•	CHUNKY: Use this function to make chunky soups.

3	•	SMOOTH+: Use this function to make smoothie and cold juice 
drinks and to also further blend your soup.

4	•	AUTO	CLEAN: Use this function to quickly clean your Soup Chef.

5	•	MODE: Press this button to choose the function you want to use.

6	•	  / SELECT: Press this button to select the function and start the cooking / 
function you have selected or turn your Soup Chef off.

7	•	LED	DISPLAY: This shows the cooking / function time remaining.

8	•	KEEP	WARM: When your Soup Chef has finished cooking, it will 
automatically go into the keep warm mode.

Deksel

Soepkan

Handgreep deksel

Braadknop

Bedieningspaneel

Verwarmingselement

Stroomaansluiting

Stroomaansluiting

Messen mengbeker

Motorbehuizing

Sensor vulniveau

Siliconen 
afdichtingsring

Snoer

BedieningspaneelInhoud van de verpakking

Functies

1. SMOOTH: Gebruik deze functie voor het maken van gladde soep.

2. CHUNKY: Gebruik deze functie voor het maken van grove soep.

3. SMOOTH+: Gebruik deze functie voor het maken van smoothies 
en koude dranken op basis van sap, en om uw soep nog gladder te 
maken.

4. AUTO CLEAN: Gebruik deze functie om de Soup Chef snel te 
reinigen.

5. MODE: Druk op deze knop om de gewenste functie te kiezen.

6. [symbool] / SELECT: Druk op deze knop om een functie te kiezen en 
in te schakelen, of om de Soup Chef uit te schakelen.

7. LEDDISPLAY: Geeft de resterende kooktijd / functietijd weer.

8. KEEP WARM: Zodra de Soup Chef klaar is, wordt automatisch de 
warmhoudfunctie ingeschakeld.
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Before Using Your Soup Chef

IMPORTANT: Before using your Soup Chef you will need to clean it to 
remove any dirt accumulated whilst being transported.

Remove all of the packaging and 
dispose of in a safe manner.

WARNING: 
Your Soup Chef is not dishwasher 
safe. You must never place your Soup 
Chef in a dishwasher.

Never immerse the jug or lid of your 
Soup Chef in water or any liquid.

Remove the lid of your Soup Chef by 
lifting the handle upwards.

Lift the lid off your Soup Chef.

Clean the inside of the soup jug using 
a sponge dipped in warm water then 
wipe dry with a soft towel.

Clean the outsides, lid and blender 
with slightly damp cloth then wipe dry 
with a soft towel

CAUTION: Be careful when cleaning 
the blender blades as they are sharp 
and can cut.
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Setting Up Your Soup Chef

Slot the power cord into the power 
socket on the bottom of your Soup 
Chef’s handle.

Place your Soup Chef on a firm level, 
heat resistant surface close to a wall 
socket.

Make sure that the Soup Chef is turned 
away from the socket - do not leave 
the Soup Chef steam outlet facing the 
socket as this could become a hazard.

Check that any fabric or other 
flammable items cannot come into 
contact with your Soup Chef when in 
use as it will become very hot.

IMPORTANT: Ensure that you have 
easy access to the socket even when 
using your Soup Chef.

WARNING: keep your soup maker 
away from the edges of the counter 
tops when in use.

Slot the plug on the end of the power 
cord into a mains socket and turn the 
power on at the socket if required.

BELANGRIJK: Maak de Soup Chef schoon voordat u hem in gebruik neemt: dan ver-
wijdert u eventueel vuil dat zich heeft opgehoopt tijdens het transport.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en voer 
het op een veilige manier af.

WAARSCHUWING:
De Soup Chef is niet geschikt voor de 
vaatwasser. Plaats de Soup Chef nooit in 
de vaatwasser.

Dompel de kan of het deksel van de 
Soup Chef nooit onder in water of andere 
vloeistoffen.

Verwijder het deksel van de Soup Chef door de 
handgreep omhoog te bewegen.

Til het deksel van de Soup Chef omhoog.

Maak de binnenzijde van de kan schoon met 
een in warm water gedrenkt sponsje en droog 
daarna af met een zachte doek.

Maak de buitenzijde, het deksel en de blender 
schoon met een licht vochtige doek en droog ze 
vervolgens met een zachte doek.

LET OP: Wees voorzichtig bij het reinigen 
van de messen van de blender – ze zijn 
zeer scherp.

Plaats de Soup Chef op een stevige, vlakke, 
hittebestendige ondergrond in de buurt van een 
stopcontact.

Zorg ervoor dat de Soup Chef niet in de richting 
van het stopcontact wijst: de stoomafvoer mag 
niet op het stopcontact zijn gericht, omdat hier-
door een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

De Soup Chef wordt zeer heet. Controleer 
daarom of er geen stoffen of andere brandbare 
voorwerpen met het apparaat in contact kunnen 
komen tijdens het gebruik.

BELANGRIJK: Zorg dat het stopcontact goed 
bereikbaar blijft, ook tijdens het gebruik van de 
Soup Chef.

WAARSCHUWING: Zet het apparaat tijdens 
het gebruik niet bij de rand van het aanrecht.

Steek het snoer met het ene uiteinde in de stroo-
mingang aan de onderzijde van de handgreep 
van de Soup Chef.

Steek de stekker aan het andere uiteinde van 
het snoer in een stopcontact.

Installatie van de Soup ChefVoordat u de Soup Chef in gebruik neemt
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Preparing meat
While small amounts of uncooked meat can 
be cooked using the saute function of your 
Soup Chef, if you are going to use larger 
quantities, always cook the meat before 
chopping and adding to your Soup Chef. You 
can also add pre-cooked meat to your Soup 
Chef. Never add frozen meat to your Soup 
Chef.

Preparing stock
If you are using powdered or cubed stock, it is 
best to dissolve them in warm water to ensure 
you do not have clumps of undissolved stock 
when using the CHUNKY soup function.

Preparing vegetables
Wash and peel (if required) all fresh 
vegetables ,then chop into bite size pieces 
and place in a bowl so you can easily add 
them to your Soup Chef. You can use frozen 
vegetables in your Soup Chef. It helps if the 
vegetables are left to defrost before adding to 
your Soup Chef or they can be soaked in hot 
water to aid with defrosting.

Preparation
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Using The Saute Function

You can use the saute function on your 
Soup Chef to fry onions, vegetables 
and meat in small quantities.

Remove the lid by lifting the handle 
into the upright position then lift the lid 
out of the soup.

IMPORTANT: The lid must be 
removed to use the saute function.

PLEASE NOTE: The saute function 
cuts off automatically after 5 minutes, 
this is a special safety feature. If you 
require longer, simply select the saute 
function again, and repeat as required

Place a small amount of oil or butter 
into the soup jug to fry the ingredients 
in.

Place the chopped ingredients into the 
soup jug.

NOTE: If you are using butter, add 
a small amount of oil to prevent the 
butter from burning.

Press the saute button on the top 
of the soup jugs handle to start the 
cooking process.

The LED on the button will change 
from red to green when the saute 
function starts.

Gebruik van de braadfunctieBereiding

Vlees bereiden
Kleine hoeveelheden rauw vlees kunnen worden 
gegaard met de braadfunctie van de Soup Chef. 
Gebruikt u grotere hoeveelheden, laat het vlees 
dan altijd eerst garen voordat u het in blokjes 
snijdt en het in de Soup Chef doet. U kunt in 
de Soup Chef ook van tevoren gegaard vlees 
gebruiken. Doe nooit bevroren vlees in de Soup 
Chef.

Groente bereiden
Was en schil (waar nodig) alle verse groenten, 
snijd ze in kleine stukjes en doe die in een kom, 
zodat u ze gemakkelijk in de Soup Chef kunt 
overdoen. U kunt diepvriesgroente gebruiken in 
de Soup Chef. Laat groenten langzaam ontdooi-
en voordat u ze in de Soup Chef doet, of kies 
voor snel ontdooien door ze onder te dompelen 
in heet water.

Bouillon bereiden
Als u bouillonpoeder of bouillonblokjes gebruikt, 
dan kunt die het beste oplossen in warm water. 
Dat voorkomt klonteren als u de CHUNKY-func-
tie gebruikt.

De braadfunctie van de Soup Chef kunt u gebrui-
ken voor het bakken van kleine hoeveelheden 
uien, groenten en vlees.

Verwijder het deksel door de handgreep rechtop 
te zetten en vervolgens het deksel uit de soep 
te tillen.

BELANGRIJK: Om de braadfunctie te gebrui-
ken, moet het deksel worden verwijderd.

LET OP: Om veiligheidsredenen wordt de 
braadfunctie na 5 minuten automatisch uitge-
schakeld. Als u meer tijd nodig hebt, selecteert u 
nogmaals de braadfunctie.

Doe een kleine hoeveelheid olie of boter in de 
soepkan om de ingrediënten te garen.
Voeg nu de in stukjes gesneden ingrediënten 
toe.

LET OP: Gebruikt u boter, voeg dan een kleine 
hoeveelheid olie toe om te voorkomen dat de 
boter bruin wordt.

Druk op de braadknop bovenaan
van de soepkan om het kookproces te starten.

De LED op de knop verandert van rood in groen 
wanneer de braadfunctie start.
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When the ingredients are cooked press 
the saute button again to turn the 
function off.

The LED will turn red showing that it is 
turned off.

Continue to stir the ingredients for 
a few minutes until the soup jug 
has cooled a little to prevent the 
ingredients from burning or sticking to 
the base.

IMPORTANT: If when you press the 
saute button it does not work, the 
automatic shut off switch on the top of 
the handle may have become stuck.

To fix this, press down on the shut 
off button until it pops up, then try 
pressing the saute button again.

Using The Saute Function (cont..)

Stir the ingredients in the soup jug 
using a long handled wooden or heat 
proof plastic spoon or spatula.

IMPORTANT: Never use metal 
implements inside the soup jug.

WARNING: Never place your hand 
inside the jug as it will be very hot and 
you could be burned.
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Place all of the ingredients and stock into your 
Soup Chef and slot the lid back onto the top 
of the soup jug.

NOTE: The lid can be removed during the 
cooking process (for up to 2 minutes at a time)
to add ingredients that do not require the full 
cooking time or that were forgotten at the 
beginning. Take care when removing the lid as 
steam will be emitted.

If you have not used the saute function, place 
a thin coating of oil on the base of your Soup 
Chef to prevent items sticking. 

Your Soup Chef has two soup settings. You can choose between either 
SMOOTH or CHUNKY following the process shown below.

Press the MODE button on the top of your 
Soup Chefs lid to select either the SMOOTH 
or CHUNKY function.

Making Soup

Adding your ingredients to your 
Soup Chef
Place the meat and vegetables into your Soup 
Chef and add the stock and stir. The level of 
stock MUST at least be above the MINIMUM 
mark on the side of your Soup Chef. If the 
level is below this mark add water until it is 
above the minimum mark. NEVER fill your 
Soup Chef above the MAXIMUM mark on the 
side of your Soup Chef.

MINUMUM

MAXIMUM

Soep makenGebruik van de braadfunctie (vervolg)

Roer de ingrediënten in de soepkan door elkaar 
met een houten of hittebestendige kunststof 
lepel of spatel met een lange steel.

BELANGRIJK: Roer nooit met metalen keu-
kengerei in de soepkan.

WAARSCHUWING: Steek uw hand nooit in de 
kan. Hij wordt zeer heet en dat kan brandwon-
den veroorzaken.

Druk zodra de ingrediënten gaar zijn nogmaals 
op de braadknop om de functie uit te schakelen.

Als het rode lampje brandt, is de functie uitge-
schakeld.

Blijf nog een paar minuten roeren, totdat de 
soepkan een beetje is afgekoeld. Hiermee voor-
komt u dat de ingrediënten aanbranden of aan 
de bodem vastkoeken.

BELANGRIJK: Als u op de braadknop drukt en 
hij functioneert niet, kan het zijn dat de automa-
tische uitschakelknop aan de bovenzijde van de 
handgreep geblokkeerd is.

Om dit verhelpen drukt u de uitschakelknop in 
totdat hij terugspringt en daarna drukt u weer 
op de braadknop.

De Soup Chef heeft twee soepstanden. U kunt kiezen uit SMOOTH of CHUNKY, zoals 
in onderstaande stappen wordt aangegeven.

Doe alle ingrediënten samen met bouillon in 
de Soup Chef en sluit de soepkan af met het 
deksel.

LET OP: Het deksel kan worden verwijderd 
tijdens het kookproces (gedurende maximaal 
2 minuten per keer). Zo kunt u ingrediënten 
toevoegen waarvoor een kortere kooktijd nodig 
is, of die u eerder vergeten bent toe te voegen. 
Pas bij het verwijderen van het deksel op voor 
de stoom die vrijkomt.

Giet als u de braadfunctie niet hebt gebruikt een 
dun laagje olie in de Soup Chef om aankoeken 
te voorkomen.

Ingrediënten in de Soup Chef doen
Doe het vlees en de groenten in de Soup Chef, 
doe de bouillon erbij en roer alles door elkaar. 
De hoeveelheid bouillon mag NIET minder zijn 
dan de aanduiding MINIMUM op de zijkant van 
de Soup Chef. Komt het niveau onder deze aan-
duiding, voeg dan water toe zodat het boven het 
minimumniveau komt. Vul de Soup Chef NOOIT 
boven de aanduiding MAXIMUM op de zijkant.

Druk op de knop MODE op het deksel van de 
Soup Chef en maak een keuze uit de functies 
SMOOTH en CHUNKY.
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The time required for the cooking 
process will be shown on the left side 
of the LED display, this will countdown 
as the soup is cooked.

When you are cooking your soup the 
right side of your LED display will show 
the process the Soup Chef is doing.
HEATING: The red LED bars will scroll 
vertically up the display.
BLENDING: The red LED icons will 
switch from left to right showing 
that the Soup Chef is blending the 
contents.
RESTING: The six red LED’s will be 
permanently on showing the heating 
element is off and the contents are 
resting.

HEATING

BLENDING

RESTING

Once you have highlighted the 
function that you want press the  / 
SELECT button to start the cooking 
process.

SMOOTH: Cooking time 19 minutes

CHUNKY: Cooking time 25 minutes

IMPORTANT: You can turn your soup 
maker off if you press and hold  / 
SELECT button.

Making Soup (cont..)

LED Display
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Serving Your Soup

Important: After cooking your soup, the walls of the soup kettle will 
be very hot and care should be taken when handling it. Use caution 
when removing the lid as steam will come out. Take care when 
pouring the soup as it will be very hot .

Pour the contents of the soup jug 
into bowls or a large heat proof 
serving container.

NOTE: If there is any soup left or you have made a batch of soup to be used 
later, the soup can either be kept in the fridge, or it can be frozen for later use 
- provided it is in an appropriate container. Do not put your Soup Chef in the 
fridge nor the freezer.

IMPORTANT: Never use the Soup Chef to reheat cold soup. Always reheat 
your soup in either a microwave or in a pan on a cooker.

Remove the lid of the Soup Chef by 
lifting the handle upwards, then grip 
the handle of the soup jug and pull 
the lid upwards.

CAUTION: Be careful of the steam 
emitted when the lid is removed.

When the soup has finished cooking 
your Soup Chef will automatically go 
into the KEEP WARM function. This will 
keep your soup warm until you turn it 
off by pressing the  / SELECT button.

Keep Warm Function

Warmhoudfunctie

Soep opdienen

Soep maken (vervolg)

Leddisplay
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The time required for the cooking 
process will be shown on the left side 
of the LED display, this will countdown 
as the soup is cooked.

When you are cooking your soup the 
right side of your LED display will show 
the process the Soup Chef is doing.
HEATING: The red LED bars will scroll 
vertically up the display.
BLENDING: The red LED icons will 
switch from left to right showing 
that the Soup Chef is blending the 
contents.
RESTING: The six red LED’s will be 
permanently on showing the heating 
element is off and the contents are 
resting.

HEATING

BLENDING

RESTING

Once you have highlighted the 
function that you want press the  / 
SELECT button to start the cooking 
process.

SMOOTH: Cooking time 19 minutes

CHUNKY: Cooking time 25 minutes

IMPORTANT: You can turn your soup 
maker off if you press and hold  / 
SELECT button.

Making Soup (cont..)

LED Display

Zodra u de gewenste functie hebt geselecteerd, 
drukt u op de knop [symbool] / SELECT om het 
kookproces te starten.

SMOOTH: kooktijd 19 minuten
CHUNKY: kooktijd 25 minuten
BELANGRIJK: U kunt het apparaat uitschake-
len door de knop [symbool] / SELECT ingedrukt 
te houden.

Zodra de soep klaar is, wordt automatisch de 
warmhoudfunctie ingeschakeld. Zo blijft de 
soep warm totdat u deze functie uitschakelt 
door op de knop [symbool] / SELECT te drukken.

De resterende tijd van het kookproces wordt 
aangegeven aan de linkerzijde op het leddisplay. 
De timer telt af tot de soep klaar is.

Aan de rechterzijde op het display wordt weer-
gegeven bij welke stap de Soup Chef is.

VERWARMEN: De rode leds op het display 
lopen verticaal omhoog.
BLENDEN: De rode leds verspringen van links 
naar rechts als de Soup Chef de ingrediënten 
aan het blenden is.
RUSTEN: De zes leds branden ononderbroken 
als teken dat het verwarmingselement uitge-
schakeld is en de inhoud van de Soup Chef rust.

Verwijder het deksel van de Soup Chef door de 
handgreep omhoog te bewegen. Pak vervolgens 
de handgreep beet en til het deksel op.

LET OP: Let op de stoom die vrijkomt als u het 
deksel verwijdert.

Giet de inhoud van de soepkan in kommen of 
een grote hittebestendige schaal.

LET OP: Als er soep over is, of als u een voor-
raadje soep hebt gemaakt om later te gebruiken, 
dan kan de soep ofwel worden bewaard in de 
koelkast, of u kunt de soep invriezen in een 
daarvoor geschikte bak. Zet de Soup Chef zelf 
niet in de koelkast of in de diepvriezer.

BELANGRIJK: Gebruik de Soup Chef nooit om 
koude soep op te warmen. Warm koude soep 
op in de magnetron of in een pan op het fornuis.

VERWARMEN

BLENDEN

RUSTEN

SAVE THESE INSTRUCTIONS- FOR HOUSEHOLD USE ONLY 19

Serving Your Soup

Important: After cooking your soup, the walls of the soup kettle will 
be very hot and care should be taken when handling it. Use caution 
when removing the lid as steam will come out. Take care when 
pouring the soup as it will be very hot .

Pour the contents of the soup jug 
into bowls or a large heat proof 
serving container.

NOTE: If there is any soup left or you have made a batch of soup to be used 
later, the soup can either be kept in the fridge, or it can be frozen for later use 
- provided it is in an appropriate container. Do not put your Soup Chef in the 
fridge nor the freezer.

IMPORTANT: Never use the Soup Chef to reheat cold soup. Always reheat 
your soup in either a microwave or in a pan on a cooker.

Remove the lid of the Soup Chef by 
lifting the handle upwards, then grip 
the handle of the soup jug and pull 
the lid upwards.

CAUTION: Be careful of the steam 
emitted when the lid is removed.

When the soup has finished cooking 
your Soup Chef will automatically go 
into the KEEP WARM function. This will 
keep your soup warm until you turn it 
off by pressing the  / SELECT button.

Keep Warm Function

Belangrijk: Na het bereiden van de soep zijn de wanden van soepkan zeer heet. Let 
daarop als u het apparaat beetpakt. Wees voorzichtig met het verwijderen van het 
deksel, waarbij stoom vrijkomt. Pas op met het uitschenken van de hete soep.
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Using the Smooth+ Function

Place all of the ingredients into your 
Soup Chef and slot the lid back onto 
the top of the soup jug.

The Smooth+ function is there to enable  you to get the correct consistency for 
the food you are making. If you have used the Chunky function but would like 
to change the consistency of the soup, using this function will allow you change 
the consistency. As well as making soup you can also use your Soup Chef to 
make smoothies or milkshakes. Follow the instructions below for how to use the 
Smooth+ function to get your soup to the desired consistency.

Press the MODE button on the top 
of your Soup Chefs lid to select the 
SMOOTH+ function.

Once you have highlighted the 
function that you want, press and hold  
the  / SELECT button to use the 
blender.

Release the  / SELECT button to stop 
the blender. Continue to do this until 
the smoothie or soup is the correct 
consistency.

NOTE: The SMOOTH+ function does 
not heat the contents of the soup jug.
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Using the Auto Clean Function

Fill the soup jug to the maximum level 
(1.6 L) with warm water and a small 
amount of mild detergent.

IMPORTANT: Never place any 
abrasive cleaning agent in the water as 
this could damage your Soup Chef.

Place the lid back on your Soup Chef.

You can use the AUTO CLEAN function to quickly clean the inside of your 
Soup Chef. You may still need to wipe the inside of jug and the lid to remove 
all food particles.

Press the MODE button on the top of 
your Soup Chefs lid to select the AUTO 
CLEAN function.

Once you have highlighted the AUTO 
CLEAN function press the   / SELECT 
button to start the cleaning process.

This will take 3 minutes.

Remove the lid and empty the water 
down a sink and rinse it with cold 
water.

You can now wipe any other debris out 
of the jug and off the lid with a damp 
sponge then dry with a soft cloth.

Gebruik van de autoclean-functieGebruik van de Smooth+-functie

Doe alle ingrediënten in de Soup Chef en sluit de 
soepkan af met het deksel.

Druk op de knop MODE op het deksel van de 
Soup Chef en kies de functie SMOOTH+.

Zodra u de gewenste functie hebt geselecteerd 
houdt u de knop [symbool] / SELECT ingedrukt 
om de blender te gebruiken.

Zodra u de knop [symbool] / SELECT loslaat, 
stopt de blender. Doe dit net zolang tot de 
smoothie of de soep de juiste structuur heeft.

LET OP: De SMOOTH+-functie verwarmt de 
inhoud van de soepkan niet.

De Smooth+-functie is speciaal bedoeld om het gerecht dat u bereidt de juiste structuur te geven. 
Gebruik deze functie als u de Chunky-functie hebt gebruikt, maar de structuur van de soep wilt 
veranderen. Behalve voor soep kunt u de Soup Chef ook gebruiken om smoothies of milkshakes 
te maken. Aan de hand van onderstaande instructies kunt u de soep met de Smooth+-functie de 
gewenste structuur geven.

De functie AUTO CLEAN kunt u gebruiken om de binnenzijde van de Soup Chef snel 
schoon te maken. Het kan nodig zijn om langs de binnenzijde van de kan en het dek-
sel te vegen om alle etensresten te verwijderen.

Vul de soepkan tot het maximumniveau (1,6 l) 
met warm water en een klein beetje afwasmid-
del.

BELANGRIJK: Voeg geen agressieve schuur-
middelen toe aan het water. Daarmee kunt u de 
Soup Chef beschadigen.

Plaats het deksel op de Soup Chef.

Druk op de knop MODE op het deksel van de 
Soup Chef en kies de functie AUTO CLEAN.

Zodra u de functie AUTO CLEAN hebt geselec-
teerd, drukt u op de knop [symbool] / SELECT 
om het schoonmaakproces te starten.

Dit duurt 3 minuten.

Verwijder vervolgens het deksel, giet de inhoud 
van de kan in de gootsteen en spoel de kan af 
met koud water.

Nu kunt u eventuele achtergebleven resten met 
een vochtig sponsje uit de kan en van het deksel 
vegen en die daarna drogen met een zachte 
doek.
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Cleaning & Maintenance

IMPORTANT: Always ensure your Soup Chef is unplugged from the mains 
before performing any maintenance or cleaning tasks.

Remove the lid of your soup maker by 
lifting the handle upwards. Carefully 
wash any residue off and dry with a soft 
cloth.

IMPORTANT: Do not immerse the 
lid in water as it contains electrical 
components.

Removing the silicone sealing ring

IMPORTANT: Take care when 
removing the silicon sealing ring, the 
liquidiser blades are sharp.

Grip the side of the silicon sealing 
ring and pull upwards off the motor 
housing.

Important: You should only remove 
the silicon sealing ring and clean it as 
and when necessary.

Clean the silicone sealing ring under 
hot running water then wipe dry.

Clean the base of the motor housing 
with a damp cloth to remove any 
residue.

Slot the silicon sealing ring back over 
the motor housing of the of the lid.

Push the silicon sealing ring down until 
it is against the top of the base of the 
motor housing.

WARNING: You must always ensure 
the silicon sealing ring is correctly 
fitted before using your soup chef.

Cleaning & Maintenance (cont..)

Wash the inside of the soup kettle out 
with hot water and a cloth or sponge. 
Dry the inside of the kettle with a cloth.

IMPORTANT: Do not immerse the 
soup kettle in water as it contains 
electrical components.

Wipe the outside of lid and soup kettle 
with a soft damp cloth then wipe with a 
dry cloth.

IMPORTANT: The silicon sealing ring 
should be replaced every 6 months 
depending on usage. Contact the 
customer service team (see page 3 for 
more information).

Silicon sealing ring
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Reiniging en onderhoud (vervolg)Reiniging en onderhoud

BELANGRIJK: Haal de stekker van de Soup Chef altijd uit het stopcontact voordat u 
onderhoud of reiniging uitvoert.

Verwijder het deksel van de Soup Chef door 
de handgreep omhoog te bewegen. Verwijder 
eventuele resten voorzichtig en droog de kan 
met een zachte doek.

BELANGRIJK: Dompel het deksel niet onder in 
water; het bevat elektrische onderdelen.

Verwijderen van de siliconen afdichtings-
ring

BELANGRIJK: Let op bij het verwijderen van 
de siliconen afdichtingsring. De messen van de 
mengbeker zijn scherp.

Pak de zijkant van de siliconen afdichtingsring 
beet en trek hem omhoog in de richting van de 
motorbehuizing.

Belangrijk: Verwijder en reinig de siliconen 
afdichtingsring uitsluitend wanneer dat nood-
zakelijk is.

Reinig de siliconen afdichtingsring onder warm 
stromend water en droog hem vervolgens af.

Reinig de basis van de motorbehuizing met een 
vochtige doek, zodat eventuele resten worden 
verwijderd.

Trek de siliconen afdichtingsring weer over de 
motorbehuizing van het deksel.

Druk de siliconen afdichtingsring omlaag tot 
aan de bovenkant van de voet van de motorbe-
huizing.

WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat 
de siliconen afdichtingsring op de juiste 
wijze is bevestigd voordat u de Soup 
Chef gebruikt.

Maak de binnenzijde van de soepkan schoon 
met warm water en een doekje of een sponsje. 
Droog de binnenzijde van de kan met een doek.

BELANGRIJK: Dompel de soepkan niet onder 
in water; hij bevat elektrische onderdelen.

Veeg de buitenzijde van het deksel en de soep-
kan af met een vochtige doek en daarna met 
een droge doek.

BELANGRIJK: De siliconen afdichtingsring 
moet om de 6 maanden worden vervangen, al 
naar gelang het gebruik. Neem hiervoor contact 
op met de klantenservice (zie pagina 3 voor 
meer informatie).

Siliconen afdichtingsring
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Reiniging en onderhoud (vervolg) Problemen / storingen oplossen

• Controleer de ring regelmatig om te zien of hij schoon en buigzaam is. Is hij hard en stug, dan 
moet hij worden vervangen. Afhankelijk van de gerechten die u bereidt, kan de ring verkleuren. Dat 
is normaal. Als u iets hebt klaargemaakt met een sterke smaak kunt u de ring het beste een nacht 
in water laten weken. De ring mag NIET in de vaatwasser, omdat hij door de hitte scheef kan 
trekken. De Soup Chef functioneert dan niet goed meer.

•  BELANGRIJK: Gebruik GEEN chemische middelen of agressieve schuurmiddelen om de Soup 
Chef schoon te maken.

•  Veeg de buitenzijde van de kan en het deksel na gebruik van de Soup Chef altijd af met een 
vochtige doek en droog hem daarna af.

•  DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.
•  HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS U DE SOUP CHEF NIET 

GEBRUIKT.

Probleem / storing Oorzaak Oplossing

De Soup Chef werkt niet. Het deksel is niet op de juiste 
manier bevestigd of het snoer 
is niet op de juiste wijze aan-
gesloten.

Plaats het deksel opnieuw en 
controleer of het snoer stevig 
in het stopcontact zit.

De Soup Chef is tijdens het 
gebruik gestopt.

De Soup Chef bevat te veel 
vloeistof of ingrediënten.

Let erop dat u de Soup Chef 
niet te vol doet.

De inhoud is niet egaal of nog 
niet gaar.

De ingrediënten zijn in te grote 
stukken gesneden.

Snijd alle ingrediënten in blok-
jes van circa 2 cm.

Er zijn ingrediënten aan de 
bodem van de Soup Chef vast-
gekoekt tijdens het gebruik 
van de braadfunctie.

De bodem van de soepkan is 
voor gebruik niet bedekt met 
een laagje olie.

Vul de soepkan met warm 
water en afwasmiddel en boen 
hem schoon met een sponsje. 
Spoel de kan daarna af met 
water.

Hoe kan ik een instelling 
wissen?

U hebt per ongeluk de verkeer-
de instelling ingevoerd.

Als u een instelling helemaal 
wilt wissen, houdt u de knop 
SELECT 3 seconden ingedrukt. 
De instelling wordt dan gewist.

Het apparaat en de verpakking zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor 
recycling. Recycling vermindert de hoeveelheid afval en dat is beter voor het milieu.

Lever de verpakking in bij een afvaldepot waar materialen gescheiden worden ingezameld. Maak 
gebruik van de voorzieningen die uw gemeente biedt voor de inzameling van papier / karton, plastic 
en ander verpakkingsmateriaal.

Apparaten die zijn voorzien van dit symbool mogen niet bij het restafval!

U bent wettelijk verplicht om afgedankte apparatuur apart van het restafval aan te bieden. 
Informatie over het kosteloos inleveren van oude apparaten is verkrijgbaar bij uw gemeente.
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Notities Notities
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