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NL Sapcentrifuge
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN
■ Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, 

of onervaren personen, worden gebruikt, op voorwaarde dat ze goed worden 
begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de 
mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of 
ermee spelen. Houd het apparaat en netsnoer buiten hun bereik.

■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning van het 
stopcontact.

■ Sluit het apparaat alleen op een geaard stopcontact aan.
■ Dit apparaat is bedoeld om een standaard hoeveelheid fruit en groenten in het 

huishouden te verwerken. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden 
■ Gebruik het apparaat niet in een industriële omgeving of buiten. 
■ Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
■ Plaats het apparaat niet op of in de buurt van apparaten die een bron van warmte 

zijn.
■ Gebruik nooit toebehoren die niet samen met dit apparaat werden meegeleverd 

of die niet uitdrukkelijk zijn aanbevolen door de fabrikant van dit apparaat. 
■ Bij het hanteren van de roterende zeef moet u heel voorzichtig zijn dat u zich niet 

verwondt aan de scherpe messen.
■ Gebruik het apparaat niet als de zeef is beschadigd.
■ Zorg dat het apparaat correct is gemonteerd voordat u het in gebruik neemt.

Waarschuwing 
Onjuist gebruik kan leiden tot verwondingen. 

• Voordat u sap maakt, verwijder de harde stenen van bijvoorbeeld, abrikozen, 
perziken, mango’s, enz. en niet-eetbare schillen, bijvoorbeeld van sinaasappels, 
ananas, meloen, mandarijnen, enz.

■ Gebruik het apparaat niet voor het verwerken van bevroren of zeer harde 
ingrediënten, bijvoorbeeld suikerriet.

■ Gebruik altijd de meegeleverde stamper om het fruit en de groenten naar beneden 
te duwen. Gebruik nooit uw handen of andere voorwerpen.

■ Schakel altijd het apparaat uit, en haal de stekker uit het stopcontact, als u het 
apparaat niet langer gebruikt en het onbeheerd achterlaat, voordat u het monteert, 
demonteert of reinigt.
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■ Voordat u toebehoren of onderdelen die tijdens het gebruik bewegen verwijdert, 
moet u controleren of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het 
stopcontact is gehaald, en wachten totdat de bewegende onderdelen tot stilstand 
zijn gekomen.

■ Was de basiseenheid van het apparaat niet onder stromend water en dompel het 
niet in water of een andere vloeistof onder.

■ Zorg dat de stekker niet in aanraking komt met water of vocht.
■ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het snoer niet over de 

rand van een tafel hangt of in contact komt met een heet oppervlak.
■ Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. 

Dit kan het netsnoer of het stopcontact beschadigen. Als u de stekker uit het 
stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer.

■ Het is verboden om het apparaat te gebruiken als het netsnoer of de stekker 
beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen bij een 
professioneel  Service Center. 

■ Gebruik het apparaat niet als de zeef of een ander onderdeel van het apparaat is 
beschadigd. Om gevaarlijke situaties te vermijden, repareer het apparaat niet zelf. 
Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. 
Door te knoeien met het apparaat loopt u het risico dat uw wettelijke rechten als 
gevolg van tegenvallende prestaties of kwaliteitsgarantie vervallen.
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NL Sapcentrifuge
Handleiding

Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd 
bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de 
wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige 
plaats waar ze gemakkelijk kan worden gevonden voor toekomstig gebruik. 
Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de 
aankoopbon en verklaring van de verkoper en garantiekaart te bewaren, voor ten 
minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties 
of kwaliteit. als u het apparaat wilt transporteren, raden wij u aan om het apparaat te 
verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE SAPCENTRIFUGE
A1 Stamper
A2 Vulopening
A3 Deksel
A4 Titanium zeef
A5 Sapopvangbak
A6 Vergrendelarm
A7 Basiseenheid

A8 0/I-schakelaar
A9 LCD-snelheidsindicator
A10 Bedieningsknop
A11 Sapkan
A12 Uitloop met DripStop-technologie 

A12a, om druppelen te voorkomen
A13 Pulpopvangbak

LCD-SNELHEIDSINDICATOR
Niveau 1 – SOFT FRUIT: zacht fruit
Niveau 2 – CITRUS: citrusvruchten
Niveau 3 - PINEAPPLE: ananas en vruchten van soortgelijke hardheid
Niveau 4 - APPLE: appels
Niveau 5 – HARD VEG: harde groenten

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat en de toebehoren.  
2. Was grondig alle verwijderbare onderdelen (stamper A1, deksel A3, titanium zeef 

A4, sapopvangbak A5, de sapkan A11 en pulpopvangbak A13) die in contact 
komen met voedsel met warm water en keukendetergent. Spoel vervolgens al 
deze onderdelen onder schoon stromend water en droog ze met een fijne doek.

3. De stamper A1, titanium zeef A4 en pulpopvangbak A13 mogen in een 
vaatwasser worden gewassen. We raden aan om de titanium zeef A4 bovenaan in 
de vaatwasser te wassen.

Opgelet: 
Het mes aan de onderkant van de titanium zeef A4 is zeer scherp, wees 
dus voorzichtig wanneer u  het hanteert. Als u  onvoorzichtig bent, kunt 
u zich verwonden.

DE SAPCENTRIFUGE MONTEREN
1. Plaats het apparaat op een vlakke, droge ondergrond, bijvoorbeeld op een 

werktafel. Voordat u het apparaat begint te monteren, moet u altijd controleren of 
het is uitgeschakeld (schakelaar 0/I A8 in de stand 0 – uitgeschakeld) en moet het 
netsnoer uit het stopcontact zijn verwijderd.

2. Plaats de sapopvangbak A5 in het apparaat – basiseenheid A7, zoals weergeven 
op de afbeelding. Zorg dat de uitloop A12 zich in de groef van de basiseenheid 
bevindt. Plaats de DripStop A12a op de uitloop A12.

3. Plaats de titanium zeef A4 in de sapopvangbak A5. Zorg dat de zeef goed op de 
aandrijfas zit.

4. Kantel de pulpopvangbak A13 met zijn bovenste rand in de richting van de 
basiseenheid A7 en schuif deze van onderaan de rand van de sapopvangbak. 
Duw vervolgens de onderkant van de pulpopvangbak in de richting van de 
basiseenheid. Er mag niet meer dan 1 mm speling zijn tussen de pulpopvangbak 
A13 en de basiseenheid.

5. Bedek alles met het deksel A3 en duw het in de juiste positie.
6. Gebruik één hand om het deksel A3 naar beneden te drukken en til op hetzelfde 

moment de grendelarm A8 omhoog zodat het deksel in de correcte positie vastzit. 
U zult een klik horen. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsmechanisme 
dat voorkomt dat het apparaat wordt gestart als het deksel niet correct zit en met 
de arm is vergrendeld.

7. Plaats de sapkan A11 onder de uitloop A12.
8. Plaats de stamper A1 in de vulopening A2. Om de beweging te vergemakkelijken, 

is de stamper A1 voorzien van groeven die over de lippen in het bovenste deel van 
de vulopening A2 schuiven.

9. De sapcentrifuge is nu klaar voor gebruik.

DE SAPCENTRIFUGE GEBRUIKEN
1. Zorg dat de sapcentrifuge correct is gemonteerd en vervolgens op het stopcontact 

wordt aangesloten. De sapcentrifuge is uitgerust met een veiligheidsmechanisme 
zodat deze niet kan worden gestart behalve indien correct gemonteerd.

2. Plaats de sapkan A11, een glas of andere opvangbak onder de uitloop A12. 
Controleer of de pulpopvangbak A13 correct is gemonteerd. Controleer de 
DripStop A12a , deze moet naar rechts zijn gedraaid zodat het sap kan doorlopen.

3. Bereid de ingrediënten voor waarvan u sap wilt maken (groenten en fruit). Was 
de ingrediënten grondig en snijd ze in stukjes die door de vulopening A2 passen. 
Verwijder de harde stenen van bijvoorbeeld abrikozen, perziken, mango’s, 
enz. en niet-eetbare schillen, bijvoorbeeld van sinaasappels, ananas, meloen, 
mandarijnen, enz.

4. Voordat u het apparaat start, zorg dat het deksel A3 goed vastzit en zich in de juiste 
positie bevindt. Met behulp van de bedieningsknop A10 stelt u  het gewenste 
niveau in, afhankelijk van de hardheid van de ingrediënten. De sapcentrifuge kan 
worden ingesteld van het laagste niveau 1 (bestemd voor zachte ingrediënten, 
zoals bosbessen, watermeloen, tomaat) tot het hoogste niveau 5 (bestemd voor 
harde ingrediënten, zoals selderij, rode bieten, enz.).

5.  Schakel de sapcentrifuge in (zet de 0/I-schakelaar A8 op stand I). Tijdens het 
maken van sap kunt u het niveau 1-5 instellen, naargelang de hardheid van de 
ingrediënten. Neem de stamper A1 uit de vulopening A2. Breng geleidelijk de 
voorbereide ingrediënten in de vulopening A2 en duw ze naar beneden met de 
stamper. U krijgt het beste resultaat als u de vulopening A2 geleidelijk vult en de 
ingrediënten zachtjes naar beneden drukt.

Opgelet: 
Gebruik nooit uw vingers of andere gebruiksvoorwerpen om ingrediënten 
door de vulopening A2 te duwen. Gebruik altijd de stamper A1 die voor 
dit doel is ontworpen.
De maximale tijdsduur dat dit apparaat non-stop mag worden gebruikt, 
bedraagt 15 minuten. Daarna laat u het apparaat 10 minuut afkoelen.
Als u veel ingrediënten gebruikt, gebruik het apparaat dan niet langer dan 
10 seconden. 

6. Als de sapkan A11 of pulpopvangbak A13 vol zijn, schakel het apparaat dan uit 
door de 0/I-schakelaar A8 naar de stand 0 te draaien – uit, leeg de opvangbak en 
plaats deze terug. Nadien kunt u de sapcentrifuge verder gebruiken.

7. Om de sapcentrifuge uit te schakelen, zet de 0/I-schakelaar A8 op stand 0 - uit. 
Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Laat het sap uitstromen, draai de 
DripStop A12a naar links om druppelen te voorkomen.

8. Als u  klaar bent met de sapcentrifuge, demonteert u  het apparaat volgens 
de instructies in het hoofdstuk De sapcentrifuge demonteren en maakt u  het 
schoon volgens de instructies in het hoofdstuk Reinigen en onderhoud. Voordat 
u de sapcentrifuge demonteert, schakel het apparaat uit (0/I-schakelaar A8 in de 
stand 0 - uit), verwijdert u de stekker uit het stopcontact en controleert u of de 
bewegende onderdelen niet meer draaien.

HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
■	 Was de ingrediënten grondig en snijd ze in stukjes die door de vulopening A2 

passen. Verwijder de harde stenen van bijvoorbeeld abrikozen, perziken, mango’s, 
enz. en niet-eetbare schillen, bijvoorbeeld van sinaasappels, ananas, meloen, 
mandarijnen, enz.

■	 Voor het beste resultaat, gebruik alleen verse, rijpe groenten en fruit. Overrijpe of 
onrijpe vruchten en groenten zullen een negatieve invloed hebben op de smaak 
van het sap.

■	 Als u sap maakt van fruit en groenten van verschillende consistentie, dan raden 
we aan om eerst met de zachte groenten of vruchten te beginnen, bijvoorbeeld 
citrusvruchten, bessen, enz. en dan de harde groenten of vruchten, bijvoorbeeld 
appels. Kies altijd een snelheid die geschikt is voor de ingrediënten die worden 
geperst.

■	 Gebruik het apparaat niet voor het verwerken van bevroren of zeer harde 
ingrediënten, bijvoorbeeld suikerriet.

■	 Doe de ingrediënten geleidelijk in de vulopening A2 en duw zachtjes. Vul de 
vulopening A2 niet te veel en duw de ingrediënten niet te snel en te hard. Het 
scheiden van het sap en de pulp gebeurt geleidelijk en mag niet worden versneld 
door hard te drukken.

■	 Om te voorkomen dat vers geperst appelsap bruin wordt, kunt u  een beetje 
citroensap toevoegen.

■	 Om het verlies van waardevolle mineralen te voorkomen, raden we aan om 
onmiddellijk het sap te drinken.

DE SAPCENTRIFUGE DEMONTEREN
1. Controleer of u  het apparaat hebt uitgeschakeld door de 0/I-schakelaar A8 op 

stand 0 te zetten – uit - en de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Wacht 
tot de draaiende onderdelen volledig tot stilstand komen voordat u het apparaat 
demonteert. Laat het sap uitstromen, draai de DripStop A12a naar links om 
druppelen te voorkomen.

2. Maak de grendelarm A8 van het deksel los en kantel deze naar beneden.
3. Verwijder het deksel A3 en de pulpopvangbak A13 door de bodem weg van de 

basiseenheid te kantelen. Schuif vervolgens de pulpopvangbak van onder de rand 
van de sapopvangbak A5.

4. Verwijder de sapopvangbak A5 met titanium zeef A4 door deze naar boven, weg 
van de opvangbak, te trekken A9.

5. Verwijder de titanium zeef A4 van de sapopvangbak A5. We raden aan om de zeef 
A4 boven de gootsteen te verwijderen.

Opgelet: 
In het midden van de zeef A4 bevindt zich een mes. Wees voorzichtig bij 
het   hanteren van de zeef A4 om letsel te voorkomen. Raak het mes niet 
aan. 

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
■	 Schakel het apparaat uit (0/I-schakelaar in de stand 0 - uit), verwijdert u de stekker 

uit het stopcontact en controleert u  of de bewegende onderdelen niet meer 
draaien.

■	 Als het apparaat gedemonteerd is, maak het dan schoon volgens deze instructies. 
De sapcentrifuge zal gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt als deze 
onmiddellijk na gebruik wordt schoongemaakt.

■	 De stamper A1, titanium zeef A4 en pulpopvangbak A13 mogen in een 
vaatwasser worden gewassen. We raden aan om de titanium zeef A4 bovenaan in 
de vaatwasser te wassen.
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De sapcentrifuge schoonmaken
■	 Veeg de basiseenheid van de sapcentrifuge met een zachte, vochtige doek schoon 

en droog deze.
■	 Veeg resten van het netsnoer.

De sapopvangbak, het deksel, de pulpopvangbank en de sapkan 
schoonmaken
■	 Was alle onderdelen in warm water met allesreiniger. Spoel met water en laat 

drogen.

De zeef schoonmaken
■	 Om efficiënt sap te maken, is het noodzakelijk dat de zeef A4 perfect schoon is. Als 

pulp op de zeef A4 opdroogt, dan heeft dit een negatieve invloed op de efficiëntie.
■	 Onmiddellijk nadat u klaar bent, laat de zeef A4 10 minuten in heet water met 

allesreiniger weken. 
■	 Houd de zeef A4 onder stromend water en maak deze met een nylon borstel 

schoon, van het midden naar de randen. Om letsels te voorkomen, raak het mes 
in het midden van de zeef niet aan. Na het reinigen van de zeef A4, houd de 
zeef tegen het licht om te controleren of de fijne gaatjes niet verstopt zijn. Als er 
gaatjes zijn verstopt, laat de zeef A4 in heet water met 10% citroensap weken om 
de resten te verwijderen en schrob deze dan opnieuw met de borstel.

■	 Spoel nadien de zeef A4 onder stromend water en laat het drogen.

Resten, agressieve vlekken en geuren verwijderen
■	 Bepaalde fruit en groenten kunnen de plastic onderdelen van de sapcentrifuge 

verkleuren. Om dit te voorkomen, moet u  alle verwijderbare onderdelen 
onmiddellijk na gebruik spoelen. Als verkleuring al heeft plaatsgevonden, kunt 
u de verwijderbare kunststoffen onderdelen onderdompelen in water met 10% 
citroensap.

■	 De basiseenheid of het netsnoer mag niet in water of andere vloeistoffen worden 
ondergedompeld of onder stromend water worden gewassen.

■	 Gebruik geen benzine, solventen, schuursponzen, schurende of agressieve 
reinigingsmiddelen om de sapcentrifuge schoon te maken.

OPSLAG
■	 Als u het apparaat niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats buiten het 

bereik van kinderen. U kunt het apparaat gemonteerd opslaan. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ................................................................................................ 220−240 V 
Nominale frequentie  ................................................................................................................50/60 Hz
Nominaal vermogen  ..................................................................................................................1.200 W 
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken .........................................................................2
Geluidsniveau ...............................................................................................................................85 dB(A) 

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 85 dB(A), dit 
vertegenwoordigt een niveau A  van akoestisch vermogen ten opzichte van een 
referentie akoestisch vermogen van 1 pW.

Uitleg van technische terminologie
Veiligheidsklasse ter voorkoming van elektrische schokken:
Klasse II – bescherming tegen elektrische schokken wordt geboden door dubbele 
isolatie of isolatie voor zwaar gebruik.

Wijzigingen in de tekst en technische parameters zijn voorbehouden.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Breng de gebruikte verpakkingsmaterialen naar een locatie voor afvalverwijdering in 
uw gemeente.

VERWIJDEREN VAN GEBRUIKT ELEKTRISCH EN 
ELEKTRONISCH MATERIAAL

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten 
betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten 
niet samen met het algemeen huisvuil mogen verwijderd worden. 
Voor het correct verwijderen, vernieuwen en recyclen moet u deze 
apparatuur naar een inzamelpunt brengen Als alternatief, in sommige 
staten van de Europese Unie of andere Europese landen kunt u uw 
apparaten terugbrengen naar de lokale winkelier wanneer u  een 
gelijksoortig nieuw apparaat koopt.
De correcte verwijdering van dit product helpt om waardevolle 

natuurlijke hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor 
het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen voortvloeien uit onjuiste 
afvalverwerking. Vraag uw lokale autoriteiten of opvangvoorziening voor meer 
informatie.
In overeenstemming met de nationale regelgeving kunnen er sancties worden 
opgelegd als dit soort afval incorrect wordt verwijderd.
Voor zakelijke entiteiten in landen van de Europese Unie
Als u wilt beschikken over elektrische of elektronische apparaten, vraag uw dealer of 
leverancier voor de nodige informatie.
Verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is van toepassing in de Europese Unie. Als u dit product wilt verwijderen, 
vraag dan de nodig informatie over het correct verwijderen aan de gemeente of 
verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle fundamentele eisen van EU-
richtlijnen waarop het betrekking heeft.


