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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd 

worden inclusief de volgende: 

1. Lees alle instructies. 

2. Zet het motorblok of basis nooit in water of andere vloeistof om elektrische schok te voorkomen. 

3. Indien het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen of anderen met beperkte 

motoriek of beperkte capaciteiten, dan is strikte supervisie noodzakelijk. 

4. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Koppel het apparaat altijd los als het 

onbeheerd achtergelaten wordt, voordat het in elkaar gezet of schoongemaakt wordt. 

5. Vermijd contact met bewegende delen. Steek nooit vingers, vreemde voorwerpen zoals vorken, 

lepels, messen etc. in de vulopening, pulp- of sapuitgang. Pas op dat stropdassen, lange kettingen, 

sjaals etc. niet in de vulopening komen. 

6. Gebruik het apparaat nooit indien het aansluitsnoer of de stekker beschadigd is of indien het 

apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is op welke manier dan ook.  

7. Breng nooit zelf veranderingen aan aan het apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te 

demonteren of repareren. Niet alleen vervalt dan de garantie, maar het kan tevens brand, elektrische 

schok of letsel veroorzaken. 

8. Gebruik het apparaat niet buiten.  

9. Zet het apparaat op een stabiele ondergrond en laat het snoer niet over de rand van de tafel of 

aanrecht hangen. 

10. Zorg er altijd voor dat alle onderdelen goed op zijn plaats zitten voordat de motor wordt 

aangezet. Demonteer nooit het persvat als u het apparaat aan heeft staan. 

11. Zorg dat u het apparaat uitzet na elk gebruik. Zorg dat de motor en de persschroef geheel gestopt 

zijn voordat de machine gedemonteerd wordt. 

12. Steek nooit uw vingers of andere objecten in de vulopening, pulp- of sapuitgang tijdens het 

gebruik. Als ingrediënten vastzitten in de vulopening gebruikt u alleen de bijgeleverde stamper of 



voegt u een ander stuk fruit of groente toe om alles door te duwen. Indien dit niet kan, doe de 

machine uit en verwijder het vast gelopen voedsel en reinig de zeef.  

13. Gebruik het apparaat niet als één of meerdere onderdelen beschadigd zijn. 

14. Zorg dat alle onderdelen goed geplaatst zijn en de sap- en pulpbakjes onder de uitgangen gezet 

zijn.  

15. Reinig dit apparaat niet in de vaatwasser of met heet water en plaats de onderdelen nooit in een 

magnetron. Dit kan storing of vervorming van de onderdelen veroorzaken.  

16. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is en zoals beschreven in de 

gebruiksaanwijzing. 

17. Het apparaat mag niet langer dan 30 minuten aaneengesloten gebruikt worden. Indien u merkt 

dat de zeef verstopt raakt, adviseren wij u de zeef tussentijds te reinigen om beschadiging te 

voorkomen. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

• Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Volg de instructies nauwgezet op. 

(De garantie op het apparaat vervalt indien deze niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of 

commercieel gebruikt wordt.) 

• Bewaar deze handleiding na het lezen zorgvuldig voor toekomstige referentie. 

• Indien u het apparaat cadeau geeft, geeft u ook de gebruiksaanwijzing erbij. 
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ONDERDELEN 



 
1. Vulopening 
2. Persvat 
3. Sapbakje 
4. Sapstop 
5. Motorblok 
6. Pulpbakje 
7. Ronde schraper 
8. Zeef 
9. Persschroef 
10. Stamper 
11. Schoonmaakborstel 
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Stamper 

 

Plaats de pijl op één lijn en doe de stamper in de vulopening 

STAP 1 



Montage Persvat 

Plaats de witte pijl op elk onderdeel op één lijn en zet alles in de juiste volgorde in elkaar. Zodra alles 

goed in elkaar zit, draai het deksel met vulopening met de wijzers van de klok mee dicht. 

STAP 2 

Montage Persvat Op Motorblok 

Plaats het persvat op de basis. Zorg dat de pijl op het deksel boven het OPEN teken op de basis staat. 

Draai vervolgens het deksel naar CLOSE. 
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MONTAGE INSTRUCTIES 

STAP 1 Montage Persvat 

Instructies voor gebruik.  

• Reinig de onderdelen voor het eerste gebruik. Reinig ze echter nooit in de vaatwasser. Spoel niet 

met te heet water en gebruik de bijgeleverde borstel.  

• Zorg dat de pulpuitgangstop en siliconen persvatafdichting op correcte wijze zijn geplaatst. 

1.  Druk de pulpuitgangstop stevig in de bestemde opening onder de pulpuitgang. 

 

Waarschuwing: De slowjuicer kan lekken indien de silicone onderdelen niet goed zijn aangebracht. 

2. Plaats de zeef in de schraper en plaats deze vervolgens in het persvat. Zorg ervoor dat de witte 
pijl op de zeef gelijk staat aan de pijl op het persvat. 



 
 
3. Plaats de persschroef in de zeef. Duw en draai het naar beneden tot het op de juiste plek klikt. 

 
Waarschuwing: De persschroef moet op de juiste plek geklikt zijn voordat het deksel dicht kan. 
 
4. Plaats het deksel met vulopening op het persvat en zorg dat de witte pijl gelijk staat met de 
witte pijl van het persvat. Draai het deksel met de wijzers van de klok mee, zodat de witte pijl 
gelijk staat met het woord CLOSE. 
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STAP 2  

Montage Persvat Op Motorblok 

TIP: Houd voor het eenvoudig in elkaar zetten de vulopening vast en draai met de wijzers van de klok 

mee zoals aangegeven op de afbeelding. 



 

5. Plaats het deksel met vulopening op het persvat. Zorg dat de pijl op het deksel gelijk staat aan 
de pijl op het motorblok. 

 
6. Pijl op het persvat 

 
7. Plaats het pulpbakje onder de pulpuitgang en plaats het sapbakje onder de sapuitgang zoals 
te zien is op de afbeelding. 
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HOE GEBRUIKT U DE SLOWJUICER 

STAP 1: Na het voorbereiden van de ingrediënten kunt u de stekker in het stopcontact doen. 

STAP 2: Druk op de ON knop om te starten 

STAP 3: Doe de gesneden ingrediënten stuk voor stuk in de vulopening. Geef de persschroef goed de 

tijd om alles te persen. Doe niet te snel en niet teveel ingrediënten tegelijkertijd in de vulopening.  

 

STAP 4: Gebruik de sapstop om eenvoudig gemengd fruit- of groentensap te maken. Ook zorgt de 

sapstop ervoor dat het sap niet uit de sapuitgang druppelt op uw aanrecht tussen het persen van 

verschillende sappen. 

STAP 5: Nadat het sap en de pulp geheel van elkaar gescheiden zijn, kunt u het apparaat uitzetten. 

Als de persschroef stopt tijdens het gebruik: 

 

Druk de REV knop in en stop de machine. Zodra de persschroef gestopt is, druk de REV knop in 

gedurende een aantal seconden tot de ingrediënten los komen. Herhaal dit een aantal keer. Nadat de 

persschroef weer gestopt is, druk dan weer op de ON knop om het gebruik te hervatten. Indien dit 

niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en demonteer het persvat zodat u de zeef schoon 

kunt maken.  



TIPS VOOR HET GEBRUIK 

1.  Zet de machine niet aan zonder ingrediënten toe te voegen. Dit kan beschadiging van de 

persschroef veroorzaken.  

2.  Gebruik de machine niet langer dan 30 minuten aaneengesloten. Afhankelijk van de ingrediënten 

kan het noodzakelijk zijn om zelfs korter achter elkaar te persen om tussentijds de zeef schoon te 

maken. 

3.  Stop geen vingers of andere objecten in de vulopening. Gebruik alleen de bijgeleverde stamper. 

Een ander voorwerp kan vast komen te zitten en onderdelen beschadigen. 

4.  Doe geen gedroogde of harde ingrediënten, zoals granen, fruit met harde zaden of pitten, noten 

met harde schil of ijs in de vulopening. 

5.  Gebruik geen ingrediënten die een grote hoeveelheid plantaardige olie of dierlijk vet bevatten. 

Gebruik de slowjuicer niet om plantaardige olie uit ingrediënten te persen. 

6.  Doe de pulp niet nogmaals in de slowjuicer. Dit kan ervoor zorgen dat de persschroef stopt of dat 

het deksel met vulopening niet meer opengaat. 

7.  Na het persen van ingrediënten met zaadjes zoals bijvoorbeeld druiven, is het belangrijk om alle 

groeven van onderkant van de persschroef grondig te reinigen. 

TIP OVER BEVEILIGING 

1. Open na het starten de beveiliging en stop de gewenste ingrediënten in de S-vormige vulopening. 

 

2. Zorg dat u de beveiliging weer dicht doet nadat de voorbereide ingrediënten in de vulopening zijn 

gedaan. 

Waarschuwing: S-vormige vulopening is zo ontworpen dat handen niet in de vulopening kunnen 

tijdens het persen als de beveiliging correct is gebruikt. Dit is om letsel bij kinderen te vermijden. 

Desondanks mogen kinderen alleen onder toezicht in de buurt van een werkende slowjuicer komen. 
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DEMONTAGE EN REINIGING 

1. Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 

2. Open het deksel met vulopening door het tegen de wijzers van de klok in te draaien. 

3. Draai het persvat tegen de wijzers van de klok in en haal het van de basis. 

4. Haal de persschroef, zeef en ronde schraper uit het persvat en reinig al deze onderdelen met de 

bijgeleverde borstel. 

5. Plaats het persvat onder de kraan en haal de pulpuitgangstop los om de pulpuitgang goed te 

reinigen. 

6. Maak de persschroef schoon onder de kraan met de bijgeleverde borstel. Gebruik de bovenkant 

van de borstel om de uitsparingen uit de bodem van de persschroef te halen. Maak de zeef goed 

schoon en zorg dat alle gaatjes open zijn.  

7. Maak de basis schoon met een zachte vochtige doek indien nodig en maak goed droog. 

REINIGING SILICONEN ONDERDELEN 

TIP: Maak de ronde schraper schoon onder de kraan. 

Droog alles goed af na het schoonmaken. Voordat u het persvat weer monteert, dient u te 

controleren of de pulpuitgangstop en siliconen persvat ring weer stevig op hun plaats zitten. 

NOTE: Indien de pulpuitgangstop en siliconen persvat ring  niet goed of niet stevig genoeg zijn 

aangebracht, dan kan sap lekken uit het persvat op de basis. 



 

Siliconen Borsteltje 

Maak de silicone borsteltjes voorzichtig los van de ronde schraper om schoon te maken. Na het 

schoonmaken onder stromend water dient het silicone borsteltje voorzichtig met de staart naar 

beneden in de schraper teruggeplaatst te worden zoals te zien is op de afbeelding. 

 

Siliconen Pulpuitgangstop 

Maak de siliconen pulpuitgangstop open om schoon te maken. Na het schoonmaken dient u deze 

weer stevig terug te duwen in de pulpuitgang. 

 

Siliconen Persvatafsluitring 

Verwijder de siliconen ring van het persvat om schoon te maken. Duw de silicone ring na het 

schoonmaken weer op zijn plek, met het smallere oppervlak naar beneden gericht. 

I. Page 8 

SPECIFICATIES 

 

Afmetingen: 460x150x220 mm/18x6x8.7 inch 

Inhoud persvat: 16oz/450ml 

Motor: Enkelfase Motor (A/C) 

Persschroef: Dubbele vleugels 

Gebruik: Mechanische Bediening 



Stroomverbruik: 150W 

Snelheid: 38 rpm 

Zeef: Fijne/Grove zeef 

Gewicht: 7.5 kg/16.5 lbs 

Snoerlengte: 4.85 ft 

 


