Belangrijke voorzorgsmaatregelen
1. Lees alle instructies.
2. Houdt het hoofdgedeelte (motor) uit de buurt van water en andere vloeistoffen om het risico
op een elektrische schok te verlagen.
3. Zorgvuldig toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen
4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik, vóór montage, demontage en reiniging.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, na een storing, gevallen is
of op een ander manier beschadigd is geraakt. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde
bevoegde servicepunt voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische
aanpassingen.
7. Het gebruik van hulpstukken die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant kan
brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
8. Laat het snoer niet hangen over de rand van een tafel of aanrecht.
9. Zorg er altijd voor dat de vergrendelingsclip vergrendeld is terwijl de juicer in werking is.
10. Zorg er voor dat u het apparaat op OFF zet na elk gebruik van uw juicer. Zorg er voor dat
de motor geheel tot stilstand is gekomen voordat u het apparaat demonteert.
11. Plaats uw vingers of andere voorwerpen niet in de juicer terwijl deze in werking is.
Wanneer er voedsel in de opening vast komt te zitten, gebruik dan de stamper of een
ander stuk groente of fruit om dit naar beneden te duwen. Wanneer deze methode niet
mogelijk is, zet dan de motor uit en demonteer de juicer om het resterende voedsel te
verwijderen.
12. Lees alle instructies en operationele procedures door, voordat u de stekker in het stopcontact steekt en
gebruik maakt van het apparaat.
13. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Verwijder de
stekker door deze bij de kop vast te pakken en te trekken.
14. Schakel alle besturingselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of in het stopcontact
steekt.
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Sana Juicer by Omega (EUJ707)
Deze ‘heavy-duty’ juicer beschikt over een gepatenteerde stenen molen-achtige persboor, gemaakt van hygiënisch Amerikaanse
FDA-goedgekeurd Ultem.
De Sana Juicer van Omega (EUJ707) perst op een lage snelheid van 63-75 RPMs, wat zorgt voor een volle smaak en de
hoogste nutritionele waarde.
De Sana Juicer van Omega (EUJ707) is eenvoudig te monteren en te demonteren voor een snelle reiniging.
De Sana Juicer van Omega (EUJ707) verzekert u jarenlang een probleemloze en betrouwbare service.
15 jaar garantie op alle onderdelen en arbeidskosten.

Multifunctionele Juicer / Keukenmachine

1. Fruitsap extraheren

De Sana juicer perst op een efficiënte manier harde en zachte vruchten, zelfs citrusvruchten; een van de
moeilijkste vruchten om sap uit te extraheren

2. Groentesap Extraheren
De Sana perst op een efficiënte manier alle soorten groenten, inclusief selderij, wortelen, paprika, radijs en kool,
zonder het vernietigen van de natuurlijke smaak en voedingsstoffen. Een groentesap met een frisse smaak vol
voedingsstoffen is gegarandeerd met dit uniek extractieproces.

3. Gras Sap Extraheren
Tarwegras, Aloe bladeren en pijnboombladeren zijn slechts enkele voorbeelden van natuurlijke producten die u kunt
vermalen tot sap met de Sana Juicer. Geniet van allerlei soorten rauw voedsel dat de natuur te bieden heeft

4. Verwerken / Vermalen van voedsel Functies
De Sana vermaalt en verwerkt ook knoflook, lente-uitjes, rode peper, gember, radijs en vele andere voedingsmiddelen,
inclusief kruiden en specerijen. Zacht voedsel voor baby’s en geriatrische patiënten zijn snel gemakkelijk te bereiden
met de zeef.

5. Het maken van pasta
Maak verse noedels in slechts enkele minuten met het mondstuk voor pasta. Zie pagina 14 voor
meer informatie.

6. Homogeniseren
Maak verse bevroren desserts, natuurlijke babyvoeding en
notenpasta

7. Vermalen
Vermaal koffiebonen en meel.
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Onderdelen voor sap maken
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JUICER BY

Pers groenten en fruit
Pers grassen
Vermaal kruiden
Maak noodles en soepstengels
Maak babyvoedsel en sorbets

Specificaties
Model naam

Sana Juicer by OMEGA EUJ707

Afmetingen

Lengte: 420 mm
Breedte: 170 mm
Hoogte: 320 mm

Voltage

230V/50Hz (200W power)

Motor

Single-phase induction

Persboor RPM

63-75

Zekering

250V 5A 50T

Certified

CE

Inbegrepen onderdelen en accessoires
1 Handleiding
2 Containers
2 Mondstuk Noodle
1 Mondstuk soepstengel
1 Mondstuk plat
1 Persboord
1 Sapzeef

1 Zeef
1 Stamper
1 Trechter + verwerkingsunit
1 Schoonmaakborstel
1 Eindstuk
1 Sapzeef

Totaal van 15 onderdelen inclusief deze handleiding
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1. Was ongeschilde groenten en fruit grondig voor gebruik.
2. Snijd groenten of fruit in kleine stukjes (ongeveer 2cm), zodat het sap grondiger geëxtraheerd
kan worden.
3. Zet de machine aan. Laat deze lopen zonder onderbrekingen, totdat al het sap is geëxtraheerd.
4. Zet de machine uit wanneer deze licht begint te trillen tijdens gebruik. Leeg de drum set. Juicer
opnieuw monteren en hervat de normale werking.
5. Laat de machine draaiend na het plaatsen van de laatste stukjes groenten of fruit. Op deze manier wordt er zo veel
mogelijk sap geëxtraheerd uit het groente of fruit.
6. Zet de machine uit.
7. Reinig de verwerkingsunit set na elk gebruik.
8. Laat de machine Nas langer draaien voor meer dan 3o minuten per keer.

Reinigingsinstructies
Was de persboor en andere onderdelen grondig in warm water en zeep in uw
gootsteen en spoel deze goed af.
Plaats geen onderdelen of accessoires in de vaatwasser.
Plaats het hoofdgedeelte (motor) niet in water. Reinigen met een vochtige doek.
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Assembly
Making
Juice
Instructions

Stap 1
Sluit de drums aan op de vergrendelingsclip
door deze ongeveer 60° naar rechts te
draaien. Plaats de trechter op de buis.

2

1
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Stap 2
1) Voor het persen van groenten
Plaats de persboor in de verwerkingsunit
Plaats ze sapzeef in de verwerkingsunit

2) Voor het persen van fruit
Plaats de persboor in de verwerkingsunit
Plaats ze grove zeef in de verwerkingsunit
Plaats het eindstuk op het uiteinde van de verwerkingsunit en draai deze tegen de klok in tot deze vast
klikt. Bevestig de verstelbare drukdop op het uiteinde van het eindstuk.
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Montage instructies
Keukenmachine functie
Voor de functie als keukenmachine,
Plaats de persboor in de verwerkingsunit.
Plaats de zeef in de verwerkingsunit.
Plaats het eindstuk op het uiteinde van de verwerkingsunit en draai deze tegen de klok in tot deze vastklikt.
Indien u interesse heeft in het maken van pasta, u-dong of noodles, verwijzen wij u naar de paragraaf
“Pasta Maken”.

Stap 3
Wanneer u aan het extraheren bent, plaats
de sap- en pulpcontainer onder de
verwerkingsunit. Bij het verwerken heeft u de
sapcontainer niet nodig.
Steek de stekker in het stopcontact.
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Stap 4
Druk op de Ounknop. Leg een paar stukjes gesneden
groenten of fruit écn voor écn in de trechter. Gebruik de
stamper om de stukjes naar beneden te begeleiden.
Laat het apparaat aan staan tijdens het toevoegen van
het groente of fruit.
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Assembly Instructions

Stap 5
StiP Gaau metalen objecten in de trechter.
Wanneer de trechter verstopt zit of wanneer de
machine stopt, druk dan 2 tot 3 maal de
reverse-knop in. Dit zal de verstopping
ongedaan maken. Druk op de aan-knop om het
extraheren te hervatten.

Stap 6
Schakel de juicer Ult voordat u contact maakt
met accessoires of bewegende delen.
Verwijder de drum set van het hoofdgedeelte
door de vergrendelingsclip tegen de klok in te
draaien. Trek aan de persboor om deze te
verwijderen van de verwerkingsunit. Reinig alle
onderdelen in warm water met zeep na het
extraheren van sap. PLAATS GEEN onderdelen
of accessoires in de vaatwasser.

Stap 7
Laat de juicer Nlat langer aanstaan dan 30
minuten per keer.
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Pasta, U-dong, Noodles en soepstengels maken

Stap 1
Open de drum cap
Vervang de sapzeef met de zeef.
Plaats het gewenste mondstuk op het uiteinde van de zeef.
Draai het eindstuk egen de klok in totdat deze vastklikt.

Stap 2
Strooi een kleine hoeveelheid tarwemeel op de houder onder het uiteinde. Druk op de
AAN-knop. Duw het pastadeeg door de buis zonder te stoppen
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Stap 3
Gebruik een schaar om de pasta tot de
gewenste lengte te knippen. Koken
volgens recept.

Stap 4
Demonteer het apparaat en spoel alle
onderdelen en accessoires om in koud
water. Daarna wassen in warm water in uw
gootsteen – NIET in uw vaatwasser.

Kies de juiste onderdelen
Type

Soort zeef

Appels, sinaasappels, peren, druiven, aardbeien, kiwi,
tomaat, avocado, Aloe, en etc

Grove zeef

Dennenboom bladeren, Boerenkool, Radijs, Bieten,
Spinazie, Wortelen, Zoete aardappelen, Tarwegras

Fijne zeef

Rode / groene paprika, knoflook, gember,
kruiden, geweekte rijst en bonen.

Verwerkingszeef

Pasta, U-dong, Noodles,
Soepstengels, IJs, Notenboter

Verwerkingszeef
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