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NL Slowjuicer met roerzeef
Belangrijke veiligheidsinstructies

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

of door onervaren personen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid 
en zijn geïnformeerd over het veilig gebruik van het product en de mogelijke 
gevaren hiervan begrijpen. 

■ Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Houd het 
apparaat en netsnoer buiten hun bereik.

■ 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 accessoires die niet samen met dit apparaat zijn meegeleverd of 

die niet uitdrukkelijk zijn aanbevolen door de fabrikant van dit apparaat. 
■ Voor het in het stopcontact steken van de stekker van het apparaat, controleren 

of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van het 
stopcontact.

■ Zorg dat het apparaat correct is gemonteerd, voor het in gebruik nemen.
■ Voor met maken van sap, de harde pitten van bijvoorbeeld abrikozen, perziken, 

mango‘s, etc. en niet eetbare schillen, bijvoorbeeld van sinaasappelen, ananas, 
meloen, mandarijnen, etc., verwijderen.

■ Gebruik de juicer niet voor het verwerken van bevroren of zeer harde 
ingrediënten, bijv. suikerriet.

Waarschuwing: 
Verkeerd gebruikt kan leiden tot letsel.

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

■ Het apparaat altijd uit schakelen en de stekker uit het stopcontact halen, als het 
apparaat niet langer wordt gebruikt en het onbeheerd wordt achtergelaten, 
evenals voor het monteren en reinigen.

■ Voor het wisselen van onderdelen die tijdens gebruik draaien, controleren of 
het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald en 
wachten tot de draaiende onderdelen zijn gestopt.
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■ Was de basiseenheid van het apparaat niet onder stromend water en deze niet 
onderdompelen in water of een andere vloeistof.

■ 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 en niet 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. Trek bij het uit het 
stopcontact halen van de stekker alleen aan de stekker.

■ Het is verboden het apparaat te gebruiken als het netsnoer of de stekker 
beschadigd is. Is het netsnoer beschadigd, 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 voorkomen, het apparaat niet zelf 
repareren. 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 Slowjuicer met roerzeef
Handleiding

■ Vóór het gebruik van dit apparaat moet u de handleiding lezen, zelfs als 
u vertrouwd bent met het gebruik van dergelijke 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 de originele doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon, 
levervoorwaarden van de leverancier en garantiekaart te bewaren, minimaal 
gedurende de wettelijke aansprakelijkheidsperiode voor tegenvallende 
prestaties of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in 
de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE JUICER
A1 Stamper
A2 Toevoerbuis met trechter en deksel
A3 Roerder
A4 Titanium microzeef
A5 Zeefhouder
A6 Tritan sapverzamelaar
A7 Afsluitbare sapuitlaat 
A8 Sapkan met een inhoud van 0,8 l
A9 Pulpuitlaat

A10 Pulpopvangbak met een inhoud 
van 0,8 l

A11 Regelknop voor het inschakelen 
en het eventueel omkeren van de 
draairichting van de motor 
R–OFF–ON (richtingsomkering–
uit–aan)

A12 Basis met motoreenheid
A13 Antislipvoetjes
A14 Schoonmaakborsteltje

HET PRINCIPE EN DE VOORDELEN VAN EEN SLOWJUICER MET 
ROERZEEF 
■ Het werkingsprincipe van deze juicer is gebaseerd op een systeem waarbij 

langzaam sap wordt onttrokken aan de ingrediënten. De roerder maalt de 
ingevoerde ingrediënten grof en in de volgende roerzeerfase wordt het sap 
gescheiden van het pulp. Op deze wijze uitgeperst sap bevat een minimaal 
vezelgehalte en onderscheidt zich door een hoge zuiverheid, het oxideert 
langzamer en behoudt waardevolle vitaminen en enzymen. De zeef wordt 
automatisch gereinigd tijdens het gebruik, zal dus niet extreem verstopt raken 
en is ook eenvoudiger te reinigen na gebruik. 

■ Deze juicer is geschikt voor het onttrekken van sap aan zowel hard als zacht fruit 
en groenten. Bijvoorbeeld citrusvruchten, rode en witte bessen, kruisbessen 
en andere bessen, appels, peren, wortels, rode bieten, komkommers, ananas, 
meloen, etc. Zelfs bladgroenten kunnen worden verwerkt, we adviseren echter 
deze samen met ander fruit en groenten te verwerken.

■ Dit apparaat is niet erg geschikt voor het onttrekken van sap aan pure 
bladgroenten, overrijp fruit of bloemige appels.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat en de accessoires. 
2. Alle verwijderbare onderdelen (stamper A1, toevoerbuis met trechter en deksel 

A2, roerder A3, zeef A4, zeefhouder A5, sapverzamelaar A6, de sapkan A8 en de 
pulpopvangbak A10), die in contact komen met voedsel, grondig afwassen in 
warm water met een huishoudafwasmiddel. Daarna deze onderdelen afspoelen 
onder schoon stromend water en afdrogen met een theedoek.

Let op!:
Geen enkel onderdeel van deze juicer is geschikt voor een vaatwasmachine.

DE JUICER MONTEREN
1. Plaats de basiseenheid A12 op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. Tijdens 

het monteren moet het apparaat zijn uitgeschakeld en moet de stekker uit het 
stopcontact zijn gehaald.

2. Pak de sapverzamelaar A6 en houd deze ondersteboven. In de onderkant van de 
sapverzamelaar bij de pulpuitlaat A9 is een zwarte siliconendop geplaatst. Om te 
zorgen dat geen pulp uit de uitlaat ontsnapt A9, moet het gat bij de uitlaat A9 
goed worden afgesloten met de siliconendop.

Opmerking: 
Voor het vereenvoudigen van het reinigen, heeft de pulpuitlaat een gat A9 
met een siliconendop. 

3. Plaats de sapverzamelaar A6 in de juiste positie. Plaats deze zo op de basiseenheid 
A12, dat de uitsteeksels aan de bovenkant van de basiseenheid A12 in de 
gaten in de bodem van de sapverzamelaar A6 steken. De sapverzamelaar A6 
rechtsom draaien voor een stevige bevestiging op de basiseenheid A12. Is de 
sapverzamelaar A6 correct bevestigd op de basiseenheid A12, kan deze niet 
meer los worden opgetild..

4. Plaats de zeef A4 in de houder A5.
5. De houder A5 met geplaatste zeef A4 in de sapverzamelaar A6 plaatsen, 

zodat het symbool “ ” op de zeef A4 is uitgelijnd met hetzelfde symbool op de 
sapverzamelaar A6. De houder A5 met de zeef A4 omlaag drukken. 

6. De roerder A3 in de zeef A4 plaatsen en omlaag drukken. Een correct geplaatste 
roerder A3 wordt aangegeven door een klikgeluid.

7. Plaats de toevoerbuis met trechter en deksel A2 op de sapverzamelaar A6. 
Is de trechter van de toevoerbuis A2 verwijderd, deze onderdelen eerst op 
elkaar aansluiten. Zorg dat het symbool met een open hangslot op het deksel 
A2 is uitgelijnd met het “ ”-symbool op de sapverzamelaar A6. Draai daarna de 
toevoerbuis A2 volledig rechtsom. Hierdoor wordt het deksel A2 vergrendeld op 
de sapverzamelaar A6. Het symbool “ ” op de sapverzamelaar A6 is nu uitgelijnd 
met het symbool met een gesloten hangslot op het deksel A2.

8. Plaats de stamper A1 in de toevoerbuis A2.

GEBRUIK VAN DE JUICER
1. Zorg dat de juicer correct is gemonteerd en daarna de stekker in het stopcontact 

steken. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat 
het apparaat wordt gestart, tenzij het deksel stevig in de juiste positie is vergrendeld. 

2. Plaats de sapkan A8, een glas of andere bak onder de sapuitlaat A7. Open de 
vergrendeling van de sapuitlaat A7, zodat het sap vrij uit de sapverzamelaar A6 
kan stromen. Plaats de pulpopvangbak A10 onder de pulpuitlaat A9.

3. Het fruit of de groente voorbereiden. Was de ingrediënten grondig en snijd 
ze in stukjes die door de toevoerbuis A2 passen. Verwijder de harde pitten 
van bijvoorbeeld abrikozen, perziken, mango’s, etc. en niet eetbare schillen, 
bijvoorbeeld van sinaasappelen, ananas, meloen, mandarijnen, etc.

4. Vóór het starten van het apparaat, controleren of het deksel goed is vergrendeld 
in de juiste positie. Draai de regelknop A11 naar de stand ON, voor het 
inschakelen van de juicer. Verwijder de stamper A1 uit de opening van de 
toevoerbuis A2. De voorbereide ingrediënten geleidelijk in de toevoerbuis A2 
brengen en aanduwen met de stamper A1. Het beste resultaat wordt bereikt bij 
het geleidelijk vullen van de toevoerbuis A2 en het voorzichtig omlaag drukken 
van de ingrediënten.

Let op!:
Gebruik nooit uw vingers of ander keukengerei om ingrediënten door de 
toevoerbuis A2 te drukken. Gebruik altijd de stamper A1, die voor dit doel 
is ontworpen.
De maximale tijdsduur dat dit apparaat non-stop mag worden gebruikt, is 
15 minuten. Laat apparaat daarna 10 minuut afkoelen.

5. Zijn de sapkan A8 of de pulpopvangbak A10 vol, het apparaat uitschakelen door 
de regelknop A11 naar de stand OFF te draaien, de sapkan of het pulpreservoir 
legen en weer plaatsen. Daarna kan de sapcentrifuge verder worden gebruikt 
voor het maken van sap.

6. Bent u klaar met het maken van sap, raden wij aan de pulpresten uit de 
sapverzamelaar A6 te verwijderen. De regelknop A11 3 – 5 seconden naar de 
stand “R” draaien (omkering motordraairichting) en deze daarna weer los laten en 
terug laten keren naar de stand OFF. Herhaal deze procedure twee tot drie keer. 
Hetzelfde kan worden gedaan als het apparaat verstopt raakt met een te grote 
hoeveelheid ingrediënten.

7. De juicer uitschakelen door de regelknop A11 naar de stand OFF te draaien en 
verwijder de stekker uit het stopcontact. Voor het verwijderen van de sapkan A8, 
raden wij aan de uitlaat A7 te sluiten, zodat hier geen sap uit druppelt. 

8. Demonteer de juicer, zie het hoofdstuk ‘Demonteren van de juicer’ en reinig het 
volgens de instructies in het hoofdstuk ‘Reiniging en onderhoud’.

DEMONTEREN VAN DE JUICER
1. Vóór het demonteren van de juicer, zorgen dat deze is uitgeschakeld en de 

stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer of alle bewegende onderdelen 
zijn gestopt.

2. De sapuitlaat A7 sluiten en de sapkan A8 en pulpopvangbak A10 verwijderen. 
Verwijder de stamper A1 uit de toevoerbuis A2. 

3. Draai de toevoerbuis A2 linksom, tot het symbool met het open hangslot op het 
deksel A2 is uitgelijnd met het symbool “ ” op de sapverzamelaar A6 en verwijder 
deze daarna van de sapverzamelaar A6.

4. Verwijder de sapverzamelaar A6 met de houder A5, zeef A4 en roerder A3 uit de 
basiseenheid A12, door deze linksom te draaien en op te tillen. 

Opmerking: 
Het verwijderen van de sapverzamelaar A6 van de basiseenheid A12 is 
eenvoudiger als de pulpresten na het maken van sap zijn verwijderd, zoals 
beschreven bij punt 6 in het hoofdstuk 'Gebruik van de juicer'.

5. Verwijder de roerder A3, zeef A4 en houder A5 uit de sapverzamelaar A6.

HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
■ Was de ingrediënten voor het maken van het sap grondig en snijd ze in stukjes 

die door de toevoerbuis A2 passen. Verwijder de harde pitten van bijvoorbeeld 
abrikozen, perziken, mango’s, etc. en niet eetbare schillen, bijvoorbeeld van 
sinaasappelen, ananas, meloen, mandarijnen, etc.

■ Gebruik alleen verse, rijpe groenten en fruit, voor het beste resultaat. Overrijpe of 
onrijpe vruchten en groenten zullen een negatieve invloed hebben op de smaak 
van het sap.
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■ Maakt u sap van fruit en groenten met een verschillende consistentie, raden wij 
aan te beginnen met zachtere fruit en groenten, bijv. citrusvruchten, bessen, etc., 
en daarna verder te gaan met harder fruit en groenten, bijv. appels, wortels.

■ Sap van bladgroenten samen met ander fruit en groenten maken, bijv. appels, 
wortels, rode biet, citrusvruchten, etc., door ze tegelijkertijd door de toevoerbuis 
A2 te duwen.

■ Gebruik de juicer niet voor het verwerken van bevroren of zeer harde 
ingrediënten, bijv. suikerriet.

■ Stop de ingrediënten geleidelijk in de toevoerbuis A2 en met licht druk 
doorduwen. De toevoerbuis A2 niet overvullen en de ingrediënten niet te snel en 
te hard doorduwen. Het scheiden van het sap en de pulp gebeurt geleidelijk en 
mag niet worden versneld door hard drukken.

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

■ Om het verlies van waardevolle mineralen te voorkomen, raden wij aan het sap 
direct na het maken te consumeren.

REINIGING EN ONDERHOUD
■ Reinig de juicer na elk gebruik. Vóór het reinigen controleren of de juicer is 

uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat correct 
is gedemonteerd.

■ Sap- en pulpresten uit de sapkan A8, resp. pulpopvangbak A10 verwijderen. De 
sapkan A8 en pulpopvangbak A10, de stamper A1, de toevoerbuis met trechter 
en deksel A2, de zeefhouder A5 en de roerder A3 afwassen met warm water 
en een afwasmiddel. Ze daarna afspoelen onder schoon stromend water en 
afdrogen met een theedoek. 

■ De zeef A4 en de sapverzamelaar A6 onder warm stromend water met 
afwasmiddel afwassen, gebruik hiervoor ook het borsteltje A13. Lukt het reinigen 
van de kleine gaten in de zeef A4 niet, laat deze dan eerst weken in warm water 
met citroensap. De pulpuitlaat A9 bij de sapverzamelaar A6 heeft een opening 
met een siliconendop. Voor het vereenvoudigen van het reinigen, de dop 
losmaken en de opening grondig reinigen. Vergeet niet de dop weer goed te 
sluiten na het reinigen. Tenslotte de zeef A4 en de sapverzamelaar A6 onder 
schoon stromend water afspoelen en goed afdrogen met een theedoek. 

Opmerking: 
Wij raden aan alle accessoires direct na gebruik af te wassen. Opgedroogde 
sap- en pulpresten zijn veel moeilijker te verwijderen en kunnen de gaten 
van de zeef A4 verstoppen en het onttrekken van sap belemmeren. 

■ Gebruik een licht met sop van een neutraal afwasmiddel en water bevochtigde 
doek voor het reinigen van de basiseenheid A12. Daarna het oppervlak van de 
basiseenheid A12 afvegen met een schone vochtige doek en goed afdrogen. De 
basiseenheid A12 nooit onderdompelen in water.

■ Gebruik geen schurende reinigingsproducten, oplosmiddelen, thinner, etc., 
anders kan het oppervlak van het apparaat beschadigen. 

Let op!:
Geen enkel onderdeel van deze juicer is geschikt voor een vaatwasmachine.

OPSLAG
■ Gebruikt u het apparaat niet, 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  ...............................................................................................................400 W 
Geluidsniveau ......................................................................................................................... 70 dB(A) 

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 70 dB(A), dit 
vertegenwoordigt een niveau A van akoestisch vermogen ten opzichte van een 
referentie akoestisch vermogen van 1 pW.

Wijzigingen in de tekst en technische parameters zijn voorbehouden.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw 
gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten 
betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten 
niet samen met het algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. 
Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in sommige landen 
van de Europese Unie of andere Europese landen uw apparaten 
terugbrengen naar de lokale leverancier als u een vergelijkbaar 
nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te 
sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. 
Vraag bij uw lokale autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Volgens de nationale regelgeving kunnen sancties worden opgelegd als dit soort 
afval incorrect wordt afgevoerd.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of 
leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, vraag dan de 
meer informatie over het correct recyclen bij uw gemeente of uw verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele 
eisen van de EU-richtlijnen.


