
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

 

BELANGRIJK: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt 

en bewaar ze voor toekomstig gebruik. 

Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u deze niet 

opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of letsel. 

 

• Het beoogde gebruik van dit apparaat wordt uitgelegd in deze 

gebruiksaanwijzing. Het gebruik van andere dan de aanbevolen accessoires kan een 

risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen. 

 

• Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het 

apparaat. 

 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring 

en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het 

gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

 

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het 

apparaat spelen. 

 

• Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen en geen schoonmaak- en 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

 

• Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als het 

onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of 

reinigt. 

 

• Koppel het apparaat nooit los door aan het netsnoer te trekken. 

 

• Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt met een aparte timer of 

afstandsbediening systeem. 

 

• WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het 

netsnoer niet klem komt te zitten of beschadigd raakt. 

 

 

 

 

 

 

 



AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

 

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is gemonteerd voordat u het inschakelt. 

• Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken. 

• Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een 

andere vloeistof. Als het apparaat nat wordt, schakel dan onmiddellijk de 

stroomtoevoer uit. 

• Dit apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond buiten het bereik van 

kinderen worden geplaatst. 

 

• Niet gebruiken als het apparaat of netsnoer beschadigd of defect zijn. Raadpleeg 

een gekwalificeerde elektricien voor reparaties. Controleer het apparaat regelmatig 

op beschadigingen. 

• Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. 

• Steek nooit uw handen in het apparaat wanneer het is ingeschakeld. 

• Gebruik geen ander voorwerp dan het meegeleverde duwhulpmiddel om voedsel 

in het apparaat te duwen. 

 

• Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd. 

• Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. 

• Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen. 

• Niet op of nabij een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven 

plaatsen. 

• Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen. 

• Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. 

 

• Laat het netsnoer nooit over de rand van een tafel hangen of in aanraking komen 

met verwarmde oppervlakken. 

• Buig het netsnoer niet. 
• Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan. 
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in natte ruimtes of in de buurt van water. 
• Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. 
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik en 

soortgelijke toepassingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONDERDELEN 
 
 

      

 

      A:   AAN/UIT 

      B:     Omkeren (richting) 

      C:     Hoofdgedeelte 

      D:     Vergrendelknop  

      E:     Duwhulpmiddel 

      F:     Trechter 

      G:    Sap Body 

      H:    Schroef 

      I:      Zeef 

      J:      Verzegelaar 

      K:     Kap 

      L:     Sap container 

                   M:     Giet container 

 

 

 

 

 

 

 

 



Let op: Reinig alle onderdelen grondig voordat u dit apparaat in 

elkaar zet. 

 

HET APPARAAT GEBRUIKEN  
 

• Bereid voedsel van tevoren voor (zie Voedselbereiding). 
• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Sluit vervolgens aan op een 
geschikt stopcontact. 

• Schakel het apparaat in door eenmaal op de Ⅰ/Ⅱ/OFF-knop te drukken. Druk 

voor de eerste keer op de schakelaar, de machine draait op de eerste versnelling; 

druk voor de tweede keer op de schakelaar, de machine draait op de tweede 

versnelling; druk voor de derde keer op de schakelaar, de machine stopt met 

werken. 

• Voeg langzaam het door u gekozen voedsel toe aan de Juice Body, waarbij u de 

Pusher Tool gebruikt om het in de bewegende onderdelen te voeren. 

• Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de opening van de Juicer. 
• Als er voedsel in het apparaat vast komt te zitten, druk dan 3 seconden op de 
Omgekeerde knop. Schakel het apparaat vervolgens uit en haal de stekker uit het 

stopcontact voordat u het voedsel uit elkaar haalt en verwijdert. 

• Eenmaal klaar, giet het sap in een kopje en geniet ervan. 
 

 

VOEDSEL BEREIDEN 
Let op: U dient alle groenten en fruit te bereiden voordat u het apparaat 

inschakelt. 

 

• Was voedsel in schoon water zonder wasmiddel. 
• Snijd het voedsel in stukjes die klein genoeg zijn om in de juicer te passen. 
• Verwijder eventuele pitten, harde zaden of schelpen voordat u sap gaat maken. 

• Vermijd het gebruik van zeer taai voedsel.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMENE TIPS 
Gebruik verse groenten en fruit die veel sap bevatten. We raden ananas, appels, 

meloen, sinaasappels, druiven, tomaten, selderij, komkommers en spinazie aan. 

• Verwijder eventuele pitjes in citrusvruchten voordat u gaat mixen om een bittere 

smaak in het sap te voorkomen. 

• Versgeperst appelsap kan snel bruin worden. Voeg een paar druppels citroensap 
toe om dit proces te vertragen 

 

SCHOONMAKEN 
Let op: Gebruik bij het schoonmaken geen schuursponsjes, ammoniak of sterke 

huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Regelmatige reiniging verlengt de levensduur 

van dit apparaat. 

Volg deze stappen om te demonteren voor het schoonmaken: 

 

• Verwijder het duwgereedschap en de vultrechter. 

• Houd de vergrendelknop in de buurt van de juicer ingedrukt. Draai vervolgens 
met de klok mee om te verwijderen. 

• Verwijder de overige onderdelen van de Juice Body. 
 

 

Onderdeel ✓ X 

Body Veeg schoon met een 
vochtig of droge doek 

Giet geen water in het 
apparaat 

Alle 
verwijderbare 
onderdelen 

Wassen in warm zeepsop. 
Grondig afspoelen  

Maak geen componenten 
schoon met water van 
meer dan 80 graden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMEN  

 

Probleem Oorzaak Oplossing 

Het apparaat werkt 
niet nadat het is 
aangesloten en 

ingeschakeld 

 

De stekker is niet goed 
aangesloten. 

 

Stop de stekker opnieuw 
(goed) in het stopcontact. 

Na het eerste 
gebruik komt er 

een naar luchtje vrij 

Dit is normaal en heeft 
geen invloed op de 
veiligheid van het 

apparaat. 

 

Geen 

 

Het apparaat is 
overdreven luid 

Of de trechter of de 
zeef is niet goed 

bevestigd.  

Zet het product uit en 
verwijder elk onderdeel. Zet 
hem hierna weer in elkaar.  

Het apparaat 
vertoont vlekken na 

langdurig gebruik 

Dit is normaal bij het 
persen van sap en 

heeft geen invloed op 
de kwaliteit van het 

sap.  

 

Geen 

 

 

Het apparaat is 
tijdens gebruik 
uitgeschakeld.  

Te veel of te taai 
voedsel in de slow 

juicer.. 

Zet het product uit en 
verwijder elk onderdeel. 

Verwijder hierna het voedsel 
dat vast zit.  

 

 

Er zit voedsel vast in de 
slow juicer. 

Houd de REV knop ingedrukt 
voor 3 seconden. Zet het 

apparaat uit en verwijder het 
voedsel indien nodig.  

 

Technische specificaties 
 

Product Naam: TOIVO Slow Juicer 

Model Naam: SD90H 

Watt: 150W 

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


