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HANDLEIDING



TARWEGRAS

Volg a.u.b. deze instructies voor een gemakkelijk gebruik, beter onderhoud en langere levensduur 
van uw Greenis Slow Juicer.   
Bewaar deze handleiding op een plek waar u er later gemakkelijk bij kunt.
Verzeker u ervan dat de stroom, het voltage en de frequentie past bij de standaarden in uw land.
Het design en gebruik van deze Greenis Slow Juicer kan zonder melding veranderd worden dankzij 
een continu ontwikkelproces.        

Met een jarenlange ervaring en maanden van designing en testen, heeft Greenis de handen ineen
geslagen met een aantal van de beste slow-juicer fabrikanten ter wereld om de revolutionaire Greenis 
op de markt te brengen, ‘s werelds langzaamste juicer:

De Greenis kan gemakkelijk het sap uit elk fruit halen, van een zachte
bes tot aan een harde appel, en zo een gezond drankje maken dat
35% meer sap bevat dan conventionele juicers.

  

FRESHER EN PUURDER DAN OOIT
TEVOREN; GREENIS SLOW JUICER
HANDLEIDING

     GREENIS 

INHOUDSOPGAVE

FRUIT SAPPEN

De Cold Press Process van de Greenis zal het sap uit elke groentesoort
kunnen halen, van een harde groente tot aan een simpel groen blad,
terwijl het het maximale aantal levende nutriënten en enzymen 
behoudt; gewoon in stukjes snijden en u kunt ervoor gaan.

GROENTE SAPPEN

Tarwegras, aloë bladen, dennennaalden en andere medicinale kruiden
kunnen gemakkelijk gejuiced worden dankzij de Cold Press Process
van de Greenis, u hoeft hiervoor alleen maar de simpele 
voorbereidingsstappen te volgen.

NOTENMELK
Week amandelen, pistaches, Braziliaanse noten en veel andere soorten
noten een volledige nacht, voeg water toe en stop ze in uw Greenis
voor een voedend glas verse notenmelk.

IJS VAN INGEVROREN FRUIT
De Greenis kan uw favoriete fruit omtoveren in een vetvrije,
conserveermiddel vrije en schitterend schuldvrije kom met ijs.
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Greenis klantenservice

GREENIS SLOW JUICER

 

SLOW JUICER



De Greenis kan een traditionele sojamelk machine vervangen, 
omdat de Cold Press Process in een paar seconden melk uit 
geweekte sojabonen kan halen.

SOJA MELK

Door geweekte noten in de Greenis Slow Juicer te verwerken, 
worden de enzym remmers verwijderd, waardoor ze gemakkelijker 
te verteren zijn. Het is belangrijk om eerst het bladwisser bijvoegsel 
te verwijderen voordat u notenboter kunt maken. Gebruik maximaal 
500 gram noten in één keer.

NOTENBOTER

De Greenis kan gezond voedsel voor uw baby maken door fruit en 
groente te juicen of er een gezonde pudding vol nutriënten en 
mineralen van maken.

BABYVOEDSEL

U hebt geen afwasmachine nodig, de Juicer kan zichzelf schoonmaken 
door het meeste pulp alvast te verwijderen.

Alle Greenis producten vallen onder een internationale garantie die ondersteund 
wordt door service centra in Europa, Azië, de Stille Zuidzee en binnenkort in de 
Verenigde Staten en andere landen.

ZELF SCHOONMAAK

UITGEBREIDE GARANTIE

Raak de stekker en het stopcontact niet met natte handen aan, omdat dit
elektrische schokken kan veroorzaken. .

Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de motorbasis (of elk ander
component) niet in water onder te dompelen. Maak de motorbasis niet schoon

onder lopend water. Gebruik een vochtige doek om deze schoon te maken.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Kinderen of iedereen die
geen ervaring heeft met het bedienen van dit apparaat, mag dit apparaat

niet gebruiken zonder de juiste begeleiding.

Buig, verbind en sleep het snoer nooit buitensporig en druk er nooit met
zware gewichten op. Leg het snoer nooit op een warme hittebron, omdat dit

het snoer kan beschadigen, elektrische schokken kan veroorzaken, brand kan
stichten, menselijk letsel of andere ongelukken kan veroorzaken.

Haal het apparaat nooit uit elkaar als de stroom er nog op staat. Steek
geen vingers of bestek in de mond van het apparaat, omdat dit menselijk

letsel, ongelukken of machinaal falen kan veroorzaken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
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Waarschuwing: Elk onjuist gebruik dat de veiligheidsmaatregelen negeert,
kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.

We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen voor gebruik goed te LEZEN

We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik goed te VOLGEN
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Greenis is toegewijd aan het leveren van 100% natuurlijke voeding voor al
onze klanten met behulp van keukenapparatuur van hoge kwaliteit. Met de
Greenis Slow Juicer kunt u genieten van een grote verscheidenheid aan
gezonde sappen, samen met de volgende voordelen.

GREENIS KLANTENBERICHT

Mogelijkheid om bladgroenten, kruiden en grassen (met een hoge opbrengst) te juicen wanneer 
deze goed zijn voorbereid
Fruit EN groenten juicen, inclusief de zachte varianten
Cold Pressing, om een sap met een superieure hoeveelheid aan enzymen en nutriënten te maken
Lage snelheid (rpm), om oxidatie te minimaliseren en een sap te produceren dat langer goed blijft

Rechtopstaand design dat de zwaartekracht gebruikt in het juicen
Juice tapkraan om schuim te verminderen
Minder afval dan centrifugale juicers
Kindvriendelijk zonder scherpe bladen
Ruimtebesparend design
Automatische pulp ejectie voor een doorgaand automatisch juicen
Ingebouwde omkeerfunctie elimineert verstopping voor een doorgaand juicen
Gemakkelijk om schoon te maken dankzij de vijf onderdelen die maar een simpele spoelbeurt 
nodig hebben

Zacht fruit, zoals sinaasappels
Hard fruit, zoals appels
Zachte groente, zoals boerenkool
Harde groente, zoals wortels
Noten
Tarwegras
Sojabonen

IJs van ingevroren fruit, zoals bananen
Notenmelk van zachte of geweekte noten
Sojamelk van sojabonen
Tofu
Babyvoedsel

Tweedelig juice systeem dat 
effectief werkt voor:

Andere functies die u kunt maken:

Weinig geluid

We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen goed te LEZEN 
We raden u nadrukkelijk aan om de volgende veiligheidsmaatregelen tijdens gebruik goed te VOLGEN 

Zet dit apparaat a.u.b. stevig op een platte ondergrond waar er geen risico bestaat 
van vallen of aanstoten. Heftig aanstoten of vallen kan het apparaat kapot maken 
of zorgen voor menselijk letsel.

Gebruik dit apparaat nooit langer dan 30 minuten achterelkaar. Neem contact op 
met de Greenis klantenservice als u enige storing ervaart. Bij het eerste gebruik is 
het mogelijk dat er een vreemde geur vrijkomt, die na een korte periode vanzelf 
zal verdwijnen.

Wanneer de schroef stopt met draaien, dan dient u de power knop naar beneden 
te drukken om de motorrotatie om te draaien. Wanneer de omgekeerde rotatie stopt, 
kunt u weer veilig verder gaan met het gebruik van het apparaat. Een langdurige blokkade 
is waarschijnlijk een indicatie dat er iets mis is met de motor. Als dit regelmatig voorkomt, 
stop dan met het gebruik van het apparaat en neem direct contact op met de 
Greenis klantenservice.

Het apparaat weegt ongeveer zeven kilogram. Verplaats het alleen maar handmatig. 
Een andere manier kan menselijk letsel of machinale schade veroorzaken.

Dit apparaat is alleen voor gebruik binnen gemaakt. Gebruik het niet buiten. Gebruik het niet 
voor onbedoelde functies die menselijk letsel of machinale schade kan veroorzaken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

7kg

INDOOR

OUTDOOR

Haal dit apparaat nooit uit elkaar en repareer of monteer het nooit zonder 
advies van een professionele technicus. Gebruikt nooit onderdelen & accessoires 
die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Dit kan zorgen voor menselijk letsel, 
ongelukken of machinaal falen.

VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN    VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN
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Waarschuwing: Onjuist gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met 
de veiligheidsmaatregelen kan voor letsel of schade zorgen



ONDERDELEN EN ACCESSOIRESONDERDELEN EN ACCESSOIRES

VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN  VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN
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MONTAGE INSTRUCTIES EN
KEUZES VAN ZEVEN

 
 

De grove zeef is bedoeld om zacht fruit te juicen (aardbeien, 
kiwi’s & tomaten) of plakkerig voedsel (bananen). Het eindresultaat 
zal met deze zeef bestaan uit sap met meer pulp. (Nylon materiaal)

De dunne zeef is bedoeld om hard fruit, bonen en groenten met vezels 
te juicen. De sap zal dunner zijn. (ULTEM/PEI materiaal)

GROVE ZEEF

DUNNE ZEEF

Deze speciaal ontworpen neutrale zeef kan gebruikt worden om hard voedsel 
te vermalen (ko�ebonen, amandelen, enzovoort). Het kan ook worden gebruikt 
om bevroren fruit ijs of babyvoedsel te maken. (ULTEM/PEI materiaal)

HOMOGENE ZEEF / NEUTRALE ZEEF

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK
VAN DE SILICONEN ONDERDELEN

VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN 
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Siliconen Borstel. Zet de siliconen borstel 
in elkaar zoals op de afbeelding wordt getoond, 
plaats de staart van de borstel naar de onderkant 
en zet de onderdelen erin volgens de volgorde op 
de afbeelding.

Siliconen Juicer Stopper
Na schoonmaken, zet het in elkaar zoals de pijl op de 
afbeelding aantoont.

DRAAIENDE BORSTEL

TIPS

TIPS

ONDERKANT VAN DE JUICING KOM

Siliconen Ring. Plaats het correct, zodat het in de gleuf 
past. (Wanneer u de ring installeert, zorg er dan voor 
dat de kant met de grotere diameter aan de 
bovenkant is).

.

ONDERKANT VAN DE JUICING KOM

A. Zorg ervoor dat alle siliconen onderdelen goed zijn geplaatst voor het
juicen. Als ze niet goed zijn geplaatst, dan kan er lekkage voorkomen.
B. Siliconen onderdelen kunt u veilig demonteren en wassen en kunnen
gewoon weer worden gebruikt als ze weer droog zijn.
C. Houd een oogje in het zeil tijdens het schoonmaken van de siliconen
onderdelen en gebruik geen heet water.

Wanneer u lekkage tijdens gebruik opmerkt, 
check dan eerst of alle siliconen onderdelen goed 
zijn geplaatst. Kleine siliconen onderdelen worden 
gemakkelijk gemist tijdens het in elkaar zetten, zorg 
er dus voor dat ze goed zijn geïnstalleerd. Als er een 
onderdeel mist of stuk is, neem dan contact op met 
de Greenis Klantenservice voor een vervanging van 
de onderdelen.

.......... .................
....
.....

...

Montage instructies en keuzes van zeven
Grove zeef
De grove zeef is bedoeld om zacht fruit te juicen (aardbeien, kiwi’s & tomaten) of plakkerig voedsel (bananen). Het eindresultaat zal 
met deze zeef bestaan uit sap met meer pulp. (Nylon materiaal)

Dunne zeef
De dunne zeef is bedoeld om hard fruit, bonen en groenten met vezels te juicen. De sap zal dunner zijn. (ULTEM/PEI materiaal)

Homogene zeef/Neutrale zeef
Deze speciaal ontworpen neutrale zeef kan gebruikt worden om hard voedsel te vermalen (ko�ebonen, amandelen, enzovoort). 
Het kan ook worden gebruikt om bevroren fruit ijs of babyvoedsel te maken. (ULTEM/PEI materiaal)



MONTAGE INSTRUCTIES
Plaats de juicing kom in de basis, zoals te zien is op de afbeeldingen hieronder.
Wanneer deze goed geplaatst is, zorg er dan voor dat de kom volledig in 
de basis is gedrukt en stevig vastzit.

Plaats de zeef en de knijp schroef in de draaiende borstel, 
zoals te zien is op de afbeelding hieronder.

Wanneer de onderdelen goed in elkaar zitten, moeten ze gemakkelijk in elkaar kunnen draaien.

Nadat het goed in elkaar is gezet, plaats de uitrusting dan (juicing
zeef, knijp schroef en draaiende borstel) in de juicing kom door de stip
bovenop de zeef tegen de stip op de juicing kom te zetten.

Zorg ervoor dat de knijp schroef goed in de motor gleuf vastzit.

Wanneer het correct geplaatst is, draai de juicing zeef dan een beetje. De
juicing zeef en de knijp schroef kunnen niet worden gedraaid wanneer het
correct in elkaar gezet is en de zeef plat is.

Plaats de hopper op de juicing kom zoals op de afbeelding te zien is,
waarbij u de stip aan de zijkant van de hopper gelijk zet aan de stip op
de zijkant van de juicing kom.

Het apparaat kan alleen maar werken wanneer deze twee onderdelen goed zijn
geplaatst. Als u moeilijkheden ondervindt, zorg er dan voor dat de zeef en
de knijp schroef goed zijn geplaatst.

Als u dat wilt, dan kunt u de ont-schuim tapkraan in de juice uitgang
stoppen. Plaats de juice kan en de pulp kan onder de juice uitgang en de
pulp uitgang. Wanneer u de tapkraan gebruikt, zorg er dan voor dat de kom
niet meer dan één derde van de capaciteit gevuld is om lekkage te voorkomen.

VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN VERSER EN PUURDER DAN OOIT TEVOREN
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C.A.

B.

A B

D.

E.
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Steek de stekker in het stopcontact en zorg dat de stroom aanstaat.

Zet de powerknop uit.

Was het voedsel goed voordat u het in de machine stopt. Stop er niet te veel in 
en druk het ook niet te hard aan, omdat dit kan zorgen voor verstoppingen, 
lekken of schade.

Maak het voedsel goed schoon voordat u het in de machine 
stopt. Stop er niet te veel voedsel in en druk het niet te hard aan,
omdat dit verstoppingen, lekkage of schade kan veroorzaken.

Gebruik alleen de stamper om voedsel in de kom te krijgen. 
Gebruik nooit ander materiaal, zoals lepels, omdat dit zal 
zorgen voor schade aan de machine.

Doe het apparaat aan en breng langzaam voorgesneden stukken voedsel door de voedseltube naar binnen.

Druk op de omkeerknop zonder deze los te laten
voor 3-5 seconden. Herhaal dit 2-3 keer. NB: Het kan zijn 
dat u voedsel weer naar boven ziet komen, dit is normaal.

WAARSCHUWING

Plaats de kannen onder de twee 
uitgangen (de juice & pulp uitgangen). 
Het is normaal dat het apparaat een 
piepend geluid maakt wanneer het opstart. 
Dit geluid komt van de frictie tussen de 
roterende borstel en de onderdelen in de 
juicing kom. De geluiden zullen verdwijnen 
zodra het voedsel erin wordt gedaan.

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet met natte handen. 
Het negeren van deze waarschuwing kan 
zorgen voor serieus letsel of elektrische 
schokken.

Het apparaat bevat een beveiligingssysteem, het zal alleen normaal werken wanneer alle onderdelen 
correct zijn geplaatst.

Wat moet u doen als de knijp schroef stopt met werken:
Te hard, te veel of incorrect voorbereid voedsel dat in het apparaat wordt
gestopt, kan het beveiligingssysteem activeren en het apparaat stoppen.

1.

A.

2.

B.

3.

C.

GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSAANWIJZINGEN

TIPS
De omkeerknop moet ingedrukt blijven. Als de Juicer nog steeds niet werkt
na het volgen van de bovenstaande instructies, haal dan de stekker uit het
stopcontact, haal het apparaat uit elkaar en maak het grondig schoon. Hier
hoort het ontstoppen van elk soort afval uit de stopper aan de onderkant
van de juicing kom bij. Het regelmatig juicen van fruit dat te hard is of
te veel voedsel er tegelijk instoppen, kan de levensduur van het product
verkorten.
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ON

OFF

REV

WAARSCHUWING
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VOEDSELVOORBEREIDING &
JUICING TECHNIEKEN

 

De Greenis Slow Juicer is veelzijdig en levert altijd resultaat. Het maakt
notenmelk, bevroren toetjes en babyvoedsel en kan grassoorten, fruit en
groente juicen.

Incorrect gebruik van de Greenis Slow Juicer kan sap maken met veel pulp
of het apparaat blokkeren. Verstopping kan gebeuren door de manier waarop
u het fruit en de groente voorbereidt of door hoe u het in het apparaat
stopt. Een goede voorbereiding is het halve werk en de sleutel tot
gemakkelijk juicen.

Al het fruit en groente moet als volgt worden voorbereid:

Tip #1) Druk geen voedsel in de Greenis Slow Juicer

De meesten van ons zijn gewend aan de ouderwetse centrifugaal werkende
juicing machines. Als u het nog weet, met deze apparaten is het nodig om
het voedsel hard erin te drukken en ze maken het mogelijk om grote
hoeveelheden er tegelijk in te stoppen, zoals hele appels. U moest zelfs
hard drukken op wortels en appels om ze door de draaiende bladen heen te
krijgen, zodat ze in hele kleine stukjes werden gehakt.

Met de Greenis Slow Juicer is dit allemaal verleden tijd! Er is geen
draaiend blad en er wordt geen voedsel in kleine stukjes gehakt. Het is
niet nodig om te drukken. U hoeft alleen maar het voedsel er simpelweg in
te laten vallen. Vrijwel geen kracht is hierbij nodig! Sterker nog, wel
kracht gebruiken zorgt ervoor dat er pulp in uw sap komt of de Juicer zal
blokkeren.

Leer uzelf de onderstaande tips aan voor optimale resultaten.

Stop uw producten eerst in de koelkast voordat u ze gaat juicen. Dit
zorgt ook voor minder pulp.

Maak het goed schoon.
Remove an
Snijd de ingrediënten in kleine stukjes die gemakkelijk passen. Zorg
ervoor dat ze niet langer zijn dan 3-5 centimeter. NB: Dit is extra
belangrijk voor vezelrijke groenten zoals selderij, boerenkool, spinazie
en alle grassoorten.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Verwijder harde zaden van fruit voordat u gaat juicen, 
zoals: kaki, perzik, pruim, enzovoort.

Hard materiaal (kudzuwijnstok, suikerstokken, enzovoort) zijn niet geschikt om te juicen.

De Juicer kan gebruikt worden om vochtige kno�ook en pepers �jn te stampen. 
Het is niet geschikt om droge granen te malen.

Wanneer u hard fruit of groente aan het juicen bent, zoals wortels, dan kunt u een luid geluid horen. 
Dit betekent niet dat het apparaat wordt beschadigt.

Wees voorzichtig met het juicen van fruit en groente zoals druiven en tomaten, omdat het sap soms 
kan overstromen.

Het gebruik van ingevroren fruit en groente kan de smaak van het sap veranderen.

Het regelmatig gebruik juicen van hard voedsel (ijs, fruitzaden, enzovoort) kan de onderdelen beschadigen. 
Gebruik ze met mate.

Dit apparaat moet niet langer dan 30 minuten ononderbroken worden gebruikt.

Drink het sap zo snel mogelijk na het juicen; als u het sap in de koelkast wilt bewaren, 
gebruik dan een afgesloten container.

Te veel hard voedsel juicen kan ervoor zorgen dat het moeilijk is om de hopper weer te verwijderen.
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SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN
VAN UW JUICER

 

ZELF SCHOONMAAK 

VOEDSEL VOORBEREIDING &
JUICING TECHNIEKEN

 

Wanneer u grassoorten wilt juicen, geef de Greenis dan een klein beetje gras per keer: 
knip het gras in korte stukjes van ongeveer 3 centimeter om ervoor te zorgen dat het 
afval gemakkelijk afgevoerd kan worden. U hoeft het gras NIET in een balletje te duwen 
zoals u dat gewend bent met centrifugale juicers. Sterker nog, u kunt gewoon langzaam 
kleine stukjes gras, koriander, peterselie en andere soorten erin doen zonder een enkel 
probleem! Op deze manier kunt u ook boerenkool en spinazie juicen.

Een super tip voor grote bladerige, pezige of vezelige groente is om het blad van de stam 
te verwijderen, beide in stukjes van 3-5 centimeter te snijden en ze zachtjes aan de 
machine te voeren, waarbij de schroefboor de ingrediënten in de Juicer trekt. U hoeft 
hierbij de stamper alleen maar te gebruiken als dat echt nodig is.

Tip #2) Juice planten met weinig vezels eerst daarna die met veel vezels

U krijgt nu een heel belangrijke tip: Wanneer u planten met veel vezels gaat juicen, 
zoals selderij of spinazie, juice deze dan op het laatst! Waarom? Omdat de vezels van 
selderij de neiging hebben om samen te komen in de uitgang van de juicing kom onder 
de juicing schroefboor. Wanneer deze verstopt raakt, zal het sap overstromen en krijgt u 
extra pulp in uw sap. Door tip #1 te volgen, voorkomt u dit probleem bijna helemaal.

Zolang als de uitgang open blijft, zal de pulp in uw sap worden geminimaliseerd. 
Dus de beste manier om dit te doen, is door de groente en fruit met de minste vezels eerst 
te juicen: Appels, wortels, enzovoort. Bewaar de planten met meer vezels voor het laatst. 
U krijgt hierdoor een veel beter resultaat.

Tip #3) Juice uw sap!

Wanneer u nog steeds te veel pulp in uw sap vindt, kunt u deze gewoon weer terug in de 
machine doen! U zult merken dat bij de tweede keer juicen, praktisch alle pulp is verwijderd.

U kunt het sap ook zeven met een nootmelk zak of met de zak die in uw tofu doos zat. 
Het komt erop neer dat wanneer u deze drie tips volgt, u zult merken dat de Greenis Slow 
Juicer erg weinig pulp in uw sap maakt en niet blokkeert.

NB: Wanneer u al een tijdje uw Juicer heeft gebruikt, controleer dan of de siliconen wisser 
bladen niet zijn versleten, dit kan namelijk ook zorgen voor meer pulp in uw sap.

Doe het apparaat uit. Raak het stopcontact niet met natte handen aan.

Draai de hopper om deze te ontsluiten met de twee uitsteeksels. Zorg
ervoor dat de pijl naar de open kant wijst voordat u deze van de kom
afhaalt.

Haal het apparaat uit elkaar door de stappen voor het in elkaar zetten
om te draaien.

Nadat u het apparaat uit elkaar heeft gehaald, maak de onderdelen dan
schoon onder de kraan met de schoonmaakborstel. Gebruik geen metalen spons
voor het schoonmaken, omdat dit het apparaat zal krassen en beschadigen.
Het kan niet in de afwasmachine worden gedaan.

Dompel het hoofdonderdeel niet onder in water, maar gebruik een droge
handdoek of een natte spons voor het schoonmaken.

Laat de onderdelen drogen in een open, schoon en luchtige ruimte na het
wassen. Houd het buiten het bereik van kinderen.

Zorg ervoor dat de kannen onder de uiteinden staan. Zet de juicing
tapkraan uit.

Zet de Juicer aan en schenk er langzaam een kom schoon water in.

Doe de juicing tapkraan weer aan als het apparaat schoon is.

Om de levensduur zo lang mogelijk te houden, is het belangrijk om het
apparaat zo direct mogelijk na gebruik schoon te maken.

Als het erop lijkt dat de plastic onderdelen erg droog zijn, veeg er dan
bakolie over en was het daarna met een zacht schoonmaakmiddel.

NB: Wanneer u klaar bent met juicen, haal dan het apparaat wel uit elkaar
en maak het schoon volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Wanneer u meer dan één sap wilt maken, is het niet nodig om na elk
verschillend voedsel het apparaat weer schoon te maken. Een snelle zelf
schoonmaak zorgt ervoor dat het voedsel niet zal mengen.
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STORINGSANALYSE STORINGSANALYSE

Check de volgende storingsanalyse…
Analyse wanneer het apparaat niet werkt:

...

Het apparaat werkt niet

Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
Zorg ervoor dat het apparaat goed in elkaar is gezet.

Het apparaat stopt terwijl het aan het juicen is

Controleer of de stekker niet uit het stopcontact is gegaan.
Zorg ervoor dat u zeker weet dat u niet te veel of te hard voedsel in de Juicer hebt gestopt.
Controleer of u het apparaat niet te lang achter elkaar aan heeft staan.

Er lekt sap uit de onderkant van de juice kom

Controleer of de siliconen stopper goed vastzit.

Het apparaat schudt wanneer het aan het juicen is

De rotatie van de motor zorgt altijd voor een kleine trilling.
Zorg ervoor dat het apparaat op een platte ondergrond staat.
Zorg ervoor dat het voedsel op de juiste manier is voorbereid.

Er zit een kleine afscheiding in het sap

Abnormaal geluid

Zorg ervoor dat het apparaat op een platte ondergrond staat.
Zorg ervoor dat u zeker weet dat u niet te veel of te hard voedsel in de Juicer hebt gestopt.

Vlekken op de containers of accessoires

Maak het apparaat direct na gebruik schoon om te voorkomen dat pulpstukjes
eraan blijven plakken. De containers of accessoires kunnen vlekken krijgen
door voedsel te juicen dat veel pigment heeft. Maak het schoon met bakolie
en daarna met afwasmiddel.

Hopper/deksel zit vast

Forceer het niet open. Zorg ervoor dat er geen uitbundige hoeveelheid pulp
in het apparaat zit.
Zet de Juicer aan om dit te helpen verwijderen.
Check of ongeïdenti�ceerde of harde objecten er nog inzitten.
Gebruik de omkeerknop om objecten terug te duwen.

A.

B.

C.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd. Het apparaat werkt 
alleen maar als alle onderdelen op de juiste manier zijn ingesteld. Als de Juicer 
niet opstart of een vreemd geluid maakt, controleer dan de montage.

Controleer of de hopper op de juiste manier vastzit in de juicing kom: 
de Juicer zal niet starten als dit niet op de juiste manier is gedaan.

PRODUCT SPECIFICATIES

Product naam  

Kracht    

RPM    

Snoer lengte

Motor type   

Zekering

Product gewicht

Afmetingen

Geluidsvolume

Greenis  Slow Juicer

200W

65rpm

1.2m

AC motor

5A

6.5KG

14cm(W)*21cm( L)*44cm(H)

30-50 decibel

Model F-9010

Wees u ervan bewust dat sommige ingrediënten een verschillende densiteit hebben, waardoor er een kleine 
afscheiding in het sap kan ontstaan. U hoeft alleen maar even te roeren en kunt naar hartenlust genieten.




