
Instructieboekje 

Slow Juicer 

DIT INSTRUCTIEBOEKJE BEVAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE. GELIEVE TE LEZEN EN 
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK. 



Voordat U Start 

⚠ Lees alle instructies zorgvuldig door.

⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

⚠ Tel alle onderdelen en hardware.

⚠ Lees elke stap zorgvuldig en houd de juiste volgorde
aan.

⚠ We raden aan, waar mogelijk, om alle onderdelen in de
buurt te houden van waar het apparaat gemonteerd zal
worden, om zo te voorkomen dat het apparaat onnodig
verplaatst zal worden.

⚠ Plaats het product altijd op een platte, vaste en stabiele
oppervlakte.

⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit
de buurt van baby`s en kinderen, omdat ze mogelijk een
ernstig verstikkingsgevaar opleveren.

Lees de hele handleiding zorgvuldig voor gebruik door 

Attentie 
1. Zorg ervoor dat u de voeding loskoppelt voordat u het apparaat uit elkaar

haalt, verpakt of in elkaar zet.

2. Dit product behoort tot Sieham, Als de voedingskabels zijn beschadigd,

neem dan contact op met onze klantenservice om risico`s te vermijden. Zorg

ervoor dat u het niet zelf uit elkaar haal of repareert.

3. Controleer voor gebruik of het netsnoer, de stekker, de fijne zeef, de vijzel

en andere onderdelen beschadigd zijn. Stop met het gebruik van het product

als enkele schade geconstateerd wordt, neem gerust contact op met onze

klantenservice. Zorg ervoor dat u het niet zelf uit elkaar haal of repareert.

4. Als dit product tijdens het gebruik gerepareerd moet worden, neem dan

contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat u het niet zelf uit elkaar

haal of repareert.

5. Voordat u de stroom inschakelt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen

volledig geïnstalleerd zijn.

6. Tijdens gebruik is het  ten strengste verboden om vingers of scherpe

voorwerpen rechtstreeks in de inlaat te steken om zo contact te maken met

draaiende onderdelen, zoals de vijzel, etc.;  het is ten strengste verboden

om duwstangen te vervangen. Het is ten strengste verboden om de ogen

dichtbij de inlaat te houden.

7. De ingrendiënten moeten in kleine stukjes worden gesneden, zodat ze in de

inlaat passen. Als er ingrendiënten zijn met pitten of een  dikke/harde schil,

zorg er dan voor dat u ze verwijderd voor gebruik.

8. Wanneer de ingrendiënten worden ingevoerd, moet de duwkracht niet zo

groot zijn. Het worden aangeraden dat de ingrendiënten worden gesneden.

9. Het is normaal dat de fijne zeef, het deksel, de vijzel en andere onderdelen

gekleurd worden na het persen van ingrendiënten. Het heeft geen invloed

op de kwaliteit van het voedsel en zal niet schadelijk zijn voor de gezondheid

van de gebruiker.

10. Het product is voorzien van een intelligente beschermingschip, waardoor

het apparaat automatisch stopt na 20 minuten gebruik. Als dit gebeurt, zorg

er dan voor dat u het product 20-30 minuten niet gebruikt, u mag het

product gebruiken nadat de motor is afgekoeld. Deze methode is bevordelijk

voor het verlengen van de levensduur van het product.



11. Het product heeft een stroombeperkend ontwerp. Bij moeilijk verwerkende

ingrendiënten, wordt de motor  vergrendeld en zal de stroom toenemen.

Wanneer de stroom hoger is dan 2A, zal de machine een “tik”-geluid maken

en zal de motor stoppen met werken. Deze methode kan de motor effectief

beschermen tegen overstroom en verlengt het levensduur van de motor.

12. Als de motor stopt vanwege stroombeperkende bescherming of

vergrendelde rotor en de motor niet automatisch verder kan gaan, klik dan

op de “reverse”-knop. Je moet de ingrendiënten eruit halen en dan op de

“On”-toets klikken. Als de motor nogsteeds vergrendeld is, wordt het

aangeraden om de vijzel schoon te maken en het apparaat verder te

gebruiken. Deze methode is bedoeld om de motor te beschermen.

13. Wacht na gebruik tot de motor en de vijzel niet meer draaien en controleer

of de stroom is losgekoppeld van het apparaat, als dat zo is kunt u het

apparaat demonteren.

14. Alle onderdelen van dit product mogen niet worden gedesinfecteerd met

water boven de 80℃ en magnetrons om schade door thermische

vervorming te voorkomen. Onderdelen en materialen die in contact komen

met voedselingrendiënten zijn in overeenstemming met de voedselhygiëne

certificering, schoon, hygiënisch en betrouwbaar.

15. Plaats de behuizing van de sapcentrifuge niet in water of andere

vloeistoffen en spoel hem niet af met water of andere vloeistoffen om

schade aan de machine te voorkomen.

16. Gebruik geen staalwol, schuurmiddel of bijtende vloestof (bijv. Benzine of

aceton) om dit product te wassen.

17. Dit product is alleen van toepassing op individuele of thuistoepassingen.

18. Dit product is een Klasse 1-apparaat. De aarddraad van het stopcontact

moet goed geaard zijn.

19. De instructies voor apparaten waarschuwen voor misbruik.

20. Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet als het onbeheerd

wordt achtergelaten en ook voor montage, demontage of reiniging.

21. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Bewaar het apparaat

en het snoer buiten bereik van kinderen.

22. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met een lichamelijke,

zintuiglijke, verstandelijke beperking en een gebrek aan kennis als ze onder

toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat

en als ze de gevaren die ermee gemoeid zijn begrijpen.

23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

24. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u

accesoires gaat

wisselen of in de buurt komt van bewegende accesoires.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen

zoals,

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen

- boerderijen

- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen

- bed & breakfast-achtige omgevingen

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan: 

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde huisvuil, 

maar gebruik ze 

gescheiden inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale 

overheid voor 

informatie over de beschikbare inzamelingssystemen. Indien 

elektrisch 

apparaten worden op stortplaatsen of stortplaatsen afgevoerd, 

gevaarlijke stoffen kunnen 

lekken 

in het grondwater en in de voedselketen terechtkomen, waardoor uw gezondheid 

wordt 

geschaad en 

welzijn. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale of regionale 

afvalautoriteit 

informatie over inzameling, hergebruik en recyclingprogramma's. 



Onderdelen 
Onderdelen en functies

Numm

er 

Naam Functie 

1 Stroomka

bel 

Wordt gebruikt om stroom te leiden naar het apparaat 

2 Juicer 

behuizing 

Dit is het hoofdonderdeel van het apparaat, inclusief de 

motor en andere onderdelen. Dit is de bron van 

het apparaat en voorziet energie.  

3 Aan / uit-

schakelaa

r 

Regelt de werkstatus van 

het apparaat, o.a. voorwaartse rotatie, stop 

en achterwaartste rotatie.  

4 Vergrend

elknop 

Wordt gebruikt om de extraheer behuizing 

te vergrendelen en zorgt ervoor dat de body 

los komt te zitten tijdens gebruik. Als u de extraheer 

behuizing van de juicer behuizing wilt loskoppelen, moet u 

deze knop ingedrukt houden.  

5 sap beker Vangt en verzamelt vruchtensap wat gescheiden is van 

de vrucht.  

6 Pulp 

beker 

 Vangt en verzamelt alle pulp wat gescheiden wordt van 

de vrucht.  

Numme

r 

Naam Functie 

7 Duwstang Wanneer ingrendiënten in het apparaat 

worden geplaatst, kunt u met deze 

accesoire rustig alle ingrendiënten naar de 

vijzer drukken, om zo efficiënt mogelijk 

sap te extraheren. 

8 Container Wordt voornamelijk gebruikt om 

ingrendiënten te bewaren. 

9 Extraheer behuizing Dit is een hoofdonderdeel van het 

extraheren. De ingrendiënten gaan via de 

bovenkant naar binnen, aan het einde 

wordt de sap en de pulp gescheiden van 

elkaar 

10 Vijzer Dit is het hoofdonderdeel van het 

extraheren, hier worden de ingrendiënten 

gemalen. 

11 Zeef Hier wordt de sap gefilterd. 

12 Siliconen cover Dit zorgt ervoor dat het sap niet lekt. 

13 Extraheer cover Hier komt de  pulp uit. 



Gebruiksaanwijzing 
Voordat u dit apparaat voor het eerst gaat gebruiken, wordt aangeraden om 

de onderdelen die in contact komen met voedsel grondig te wassen.(zie 

“Schoonmaken en onderhoud”)  
Uitleg knoppen: 

• ON:  Aan-knop.

• OFF: Uit-knop

• Reverse:  U kunt deze knop gebruiken wanneer de

ingrendiënten niet goed gemalen worden of

wanneer hij vast zit. De rotor gaat de andere kant

opdraaien, waardoor de ingrendiënten losser

worden.

1. Product installeren

Volg deze stappen om het product te installeren

1 

Sluit de Juicer behuizing aan op de extraheer behuizing: 

1. Stel de positie van

de extraheer behuizing in zodat hij uitgelijnd is met de

"Vergrendel” teken.

 Draai de extraheer behuizing tegen de klok in, 

als u een "tick”-geluid hoort, betekent dat de 

juicer behuizing volledig is aangesloten met 

de extraheer behuizing.  

2 
Lijn de zeshoekige as van de vijzer uit met de gat in de 

juicer behuizing. (Als ze niet uigelijnd zijn, kunt u 

de vijzer uitlijnen.)  

3 
Plaats het grotere uiteinde van de zeef in 

de extraheer behuizing via het uiteinde van de vijzer. 

4 Plaats de extraheer  cover op de extraheer 

behuizing door hem uit te lijnen, vervolgens 

kunt u hem tegen de klok in draaien om het vast 

te zetten. 

5 Plaats de sap beker onder de afsluitbare opening 

van de extraheer behuizing. 

6 Plaats de pulpbeker onder de extraheer cover. 

7 Plaats de container op het bovenste deel van de 

extraheer behuizing. 

8 Sluit de stroomkabel aan. 

9 Snijd het fruit voor gebruik. Het wordt 

aangeraden om zaadjes en harde schillen te 

verwijderen. 



10 

Klik op de “On"-knop om 

het apparaat aan te zetten. 

De werkingstijd zal ongeveer 10 min

uten duren. 

Klik niet op de aan / uit-

knop als u natte vingers heeft, om 

zo elektrische schok, elektrisch lekkage of 

brand te voorkomen.  

11  Doe de ingrendiënten in 

de extraheer behuizing en duw de ingrendiënte

n met de duwstang.   

Wanneer er ingrendiënten worden geduwt, moe

t de drukkracht niet zo groot zijn, het 

is raadzaam als de ingrendiënten gesneden zijn. 

Zorger ervoor dat uw vingers of andere voorwe

rpen niet in de extraheer behuizing komt. Als 

de pulp beker of sap beker vol 

is, haal dan de stekker uit het stopcontact en ma

ak het apparaat schoon voor gebruik.  

12 
Schenk de sap in een beker en geniet! 

II.Tips voor fruitkeuze
1. Selecteer en gebruik vers fruit en groente die veel sap bevatten. Met

name vruchten als: 

Ananas, selderij, appel, komkommer, spinazi, meloen, mandarijn, tomaat, druiven e

n dergelijke.  

2. Er wordt aangeraden om dikke schillen te verwijderen van de vruchten.

Er wordt ook aangeraden om zaadjes te verwijderen. 

3. Vers geperste appelsap kan bruin worden, om

die proces te vertragen kunt u een paar druppels citroensap aan het 

sap toevoegen.  

4. Blaadjes en bladstelen kunnen geextraheert worden met dit apparaat.

5. De voedingswaarde van gebruikelijke vruchten zijn als volgt:

Fruits/vegetables Vitamins/mineral 

substances 

KJ/Calorie 

Appel Vitamine C 200g=150KJ 

(72Caloriën) 

Abrikoos Overvloedig aan vo

edingsvezels, bevat 

veel kalium.  

30g=85KJ 

 (20 Caloriën) 

Biet Goede bron van folui

mzuur, voedingsvezel

s, vitamine C en 

kalium.  

160g=190KJ 

(45 Caloriën) 

Blauwe bessen Vitamine C 125g=295KJ 

(Caloriën) 

spruitjes Vitamine C, B, B6, 

E, foliumzuur en voedings

vezels  

100g=l10KJ 

(26 Caloriën) 

Kool Vitamine C, foliumzuur, 

kalium, 

B6 en voedingsvezels  

100g=110KJ 

(26Caloriën) 

Wortel Vitamine A, C, 

B6 en voedingsvezeles 

120g=125KJ 

(30 Caloriën) 

Selderij Vitamine C en kalium 80g=55KJ 

(13 Caloriën) 

Komkommer Vitamine C 280g=120KJ  

(29 Caloriën ) 

Foeniculum vulgare Vitamine C 

and voedingsvezels 

300g=145KJ. 

 (35 Caloriën) 

Druiven Vitamine C, B6 en kalium 125g=355KJ 

(85 Caloriën) 

Kiwi Vitamine C kalium 100g=100KJ 

(40 Caloriën) 



Fruits/vegetables Vitamins/mineral substances KJ/Calorie 

Perzik Vitamine C, B3, 

kalium en voedingsveze

ls  

150g=205KJ 

(49Caloriën) 

Peer voedingsvezels 150g=250KJ 

 (60 Caloriën) 

Ananas Vitamine C 150g=245KJ 

( 59 Caloriën ) 

Framboos Vitamine C, ferrum, 

kalium en magnesium 

125g=130KJ 

 (31 Caloriën) 

Tomaat 

Vitamine C, voedin

gsvezels, vitamine 

E, foliumzuur en vit

amine A  

180g=355KJ  

(85 Caloriën ) 

Schoonmaken en onderhoud 

Schoonmaken en ondrhoud  
1. Voordat u dit product wast, zorg er dan voor dat het apparaat uit is en

de stroom losgekoppeld is.

2. Er wordt aangeraden om het apparaat zo snel mogelijk na gebuik te wassen.

3. De juicer behuizing mag niet schoongemaakt worden met water.

De vlekken moeten gereinigd worden met een droogdoek of katoenen stof.

4. Zorg er voor dat het product schoon en droog is voor u het gaat opbergen.

5. Verwijs naar de volgende stappen om het product uit elkaar te halen

1 Haal de duwstang en container weg. 

2 

Druk op de vergrendelknop terwijl u de extraheer 

 behuizing met de klok mee draait, verwijder dan 

de extraheer behuizing. Als de vergendelknop  

niet ingedrukt wordt, kunt u  

de extraheer behuizing niet verwijderen.  

3 

Als 

de extraheer behuizing verwijderd is, kunt u 

de extraheer cover, zeef en vijzer in 

die volgorde verwijderen en schoonmaken.  

• Product Veiligheids Indexen

Nominale spanning 220V-240V 

Nominaal vermogen 150W 

Nominale frequentie 50/60Hz 

Continue werkuren ≤20minuten 

Interval ≥20-30minuten 

Probleem, oorzaken en oplossingen 

Probleem Oorzaken oplossingen 

Het apparaat werkt niet 

nadat u de voeding hebt 

aangesloten. 

1.De voeding is niet goed

aangesloten.

2.Het stopcontact maakt sl

echt contact.

3.De interne kabel van

de hoofdeenheid is los, of

de printplaat is beschadigd

.

S1.stop de stekker in het 

stopcontact  

2.Vervang het

stopcontact en probeer

opnieuw
3.Neem contact op met

de klantenservice.

Wanneer het product 

voor het eerst aan staat, 

ruikt de motor apart 

Dit 

is geen abnormale gebeur

tenis. 

Als de 

motor nogsteeds apart 

ruikt na herhaardelijk 

gebruik, neem dan 

contact op met 

de klantenservice. 

De machine stopt tijdens 

gebruik. 

1.De spanning is te laag.

2.Er wordt gebruik

gemaakt van harde of

overmatige ingrendiënten.

3.Het

continue gebruik duurt te

lang.

1.Controleer of de

spanning de laag is.

2.Ontkopppel de

stroominvoer en verwijder

de overmatige ingrendiën

ten zoals harde schillen

2.Dit is normaal,

het apparaat gaat om veili

gheidsredenen uit na een b

epaalde tijd.



Probleem Oorzaken oplossingen 

Geluid tijdens het gebruik 1.De vijzer en zeef zijn

niet goed geïnstalleerd,

waardoor er een instabiele

situatie ontstaat.

2.De start motor in het

apparaat is gebroken.

3. Het apparaat kan geluid

maken als er

ingrendiënten worden

toegevoegd.

1.Plaats de zeef en

vijzer goed in het

apparaat.

2.Neem contact op

met de

klantenservice.

3.De ingrendiënten

maken het geluid.

Het is moeilijk om de 

extraheer behuizing te 

ontkoppelen na gebruik 

1.Er is een olievlek op de

oppervlakte van de

extraheer behuizing.

2.De ingrendiënten zijn

niet goed geperst.

1. Maak de

oppervlakte van de

extraheer

behuizing schoon.

2.Ga verder met

het persen van de

ingrendiënten of

maak een paar

seconden gebruik

van de “Reverse”-

Knop.

Notitie 
Het bovenstaande zijn analyses en oplossingen voor voorkomende problemen. 

Voor andere problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice. 

Zorg ervoor dat u het product niet zelf uit elkaar haalt of repareert. 


