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SLOW JUICER

INSTRUCTION  MANUAL

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.





SAFETY INSTRUCTIONS

The intended use of this appliance is explained in this instruction manual. The use of accessories other than those 

recommended may present a risk of personal injury.

Always check the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 

or lack of experience and knowledge unless they have received supervision or instruction concerning its use by a person 

responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or a lack of experience and knowledge providing they have been given supervision or instruction concerning 

its use in a safe way and they understand the hazards involved.

Children must not play with this appliance or carry out cleaning and maintenance.

Always switch off the appliance and disconnect from the power source if left unattended and before 

assembling, disassembling, or cleaning.

Never disconnect the appliance by pulling on the power cord.

This appliance is not intended to be used with a separate timer or

remote-control system.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
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•
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•

IMPORTANT

Read these instructions carefully before using 

this appliance and keep them for future 

reference. 

WARNING! 

Read all safety warnings and instructions. 

Failure to follow these may result in electric 

shock, fire and/or injury.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

Make sure the appliance is correctly assembled before switching it on.

Improper use can cause personal injury or damage to the appliance.

Never immerse the appliance, power cord or plug in water or in any other liquid. If the appliance gets wet, shut off the 

power supply immediately.

This appliance should be placed on a flat, stable surface out of the reach of children.

Do not use if the appliance or power cord are damaged or malfunctioning. Consult a qualified electrician for repairs. 

Regularly check the appliance for damages.

Never attempt to carry out repairs yourself.

Never insert your hands into the appliance when switched on.

Do not use any object other than the Pusher Tool provided to push food into the appliance.

Only use accessories supplied by the manufacturer.

Always store the appliance out of the reach of children.

Keep all packaging away from children.

Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

Keep the appliance away from flammable or explosive objects.

Never leave the appliance unattended when in use.

Never let the power cord hang over the edge of a table or touch heated surfaces.

Do not bend the power cord.

Never touch the appliance, power cord, or plug with wet hands.

Do not use the appliance outdoors, in wet areas or near water.

Only use this appliance for its intended purpose.

This appliance is only intended for personal, household use and similar applications.
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COMPONENTS

8 9 10 11 12 13

On/off button

Reverse button

Main body

Lock button

Pusher tool
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Hopper

Juicing body

Auger

Strainer
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Sealer

End cap

Juice container

Pulp container
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ASSEMBLY 

Connect the Juicing Body to the Main Body. To do so, align the Juicing Body with the unlocked symbol. 

Then rotate it anticlockwise until you hear a clicking sound.

Insert the Auger into the Juicing Body so it connects. If needed, twist slightly to align the Auger.

Place the wider end of the Strainer over the Auger.Check they are securely connected.

If not already installed, place the Sealer on the inside of the End Cap.

Place the End Cap over the Strainer at an angle. Rotate it anticlockwise to connect. The End Cap should be facing down.

Place the Juice Container beneath the opening of the Juicing Body.

Place the Pulp Container beneath the opening of the End Cap.

Attach the Hopper to the top section of the Juicing

•

•

•

•

•

•

•

•

Please note: Clean all components thoroughly before assembling this appliance.

USING THE APPLIANCE 

Prepare any food ahead of time (see Food Preparation).

Ensure the appliance is switched off. Then connect to a suitable wall outlet.

Turn on the appliance by pressing the ON/OFF Button once.
Slowly add your chosen food to the Juicing Body, using the Pusher Tool to feed it into the moving components.

Do not put your fingers or other objects into the opening of the Juicing Body.

If food becomes stuck within the appliance, press the Reverse Button for 3 seconds. Then switch off and unplug the 

appliance before disassembling and removing the food.

Once ready, pour the juice into a cup and enjoy.

•

•

•

•

•

•

•

Please note: The appliance will automatically switch off after 20 minutes of use to avoid overheating. 

If this occurs, allow the appliance to cool for 20-30 minutes before using again.

FOOD PREPARATION 

Wash any food in clean water without detergent.

Cut the food into chunks small enough to fit inside the Juicing Body.

Remove any kernels, hard seeds, or shells before juicing.

Avoid using very tough foods.

•

•

•

•

Please note: You should prepare any fruit and vegetables before switching on the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Slow Masticating Juicer

Model Name: SD90-1

Rated power: 150W

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz
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CLEANING 

Remove the Pusher Tool and Hopper.

Press and hold the Lock Button near the Juicing Body. Then twist clockwise to remove.

Remove the remaining components from the Juicing Body.

•

•

•

Please note: Do not use abrasive sponges, ammonia, or strong household detergents when cleaning. 

Regular cleaning will help prolong the life of this appliance. 

Follow these steps to disassemble before cleaning:

COMPONENT

Main body Wipe with a clean, dry cloth. Do not immerse in water or 

pour water onto it.

All removable components Wash in warm, soapy water. 

Rinse thoroughly before 

storage.

Do not clean any components 

in water that is above 80°C.

Use fresh fruits and vegetables that contain lots of juice. We recommend pineapple, apples, melon, oranges, grapes, 

tomatoes, celery, cucumbers, and spinach.

Remove any seeds in citrus fruits before blending to avoid a bitter taste in the juice.

Freshly squeezed apple juice can quickly turn brown. Add a few drops of lemon juice to slow this process.

•

•

•

GENERAL TIPS



TROUBLESHOOTING

ISSUE CAUSE SOLUTION

The appliance is not working 

after being plugged in and

switched on.

The plug is not

connected properly.

Reinsert the plug into 

the wall outlet.

A smell is produced after 

first use.

This is normal and does 

not affect the safety of the 

appliance.

None

The appliance is

excessively loud.

Either the Auger or Strainer is 

not fully installed.

Switch off and unplug the 

appliance. Disassemble Then 

reassemble the components 

correctly.

The appliance is stained 

after prolonged use.

This is normal when juicing 

fruit and does not affect the 

quality of the juice.

None

It will automatically switch off 

after 20 minutes of continuo-

us use to avoid overheating.

Wait 20-30 minutes for the 

appliance to cool

before using again.

The appliance switched 

off during use.

Too much food in the Juicing 

Body or the food is too tough.

Switch off and unplug the 

appliance. Disassemble and 

remove the food before conti-

nuing (see General Tips).

Food is stuck in the

Juicing Body.

Select the Reverse Button 

for 3 seconds. Unplug the 

appliance and remove any 

blocked food.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het gebruik van dit apparaat wordt uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van andere accessoires dan 

aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.

Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

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.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of 

mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan   of instructies hebben gekregen 

over het veilige gebruik ervan en ze de betrokken gevaren begrijpen.

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 voor

monteren, demonteren of schoonmaken.

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 afstandsbedieningssysteem.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet klem komt te zitten of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het 

apparaat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BELANGRIJK

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat 

u dit apparaat gebruikt en bewaar ze voor 

toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING! 

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en in-

structies. Als u deze niet opvolgt, kan dit leiden 

tot elektrische schokken, brand en/of letsel.

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 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 het netsnoer beschadigd of defect is. 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 hulpmiddel 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 ontvlambare 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.

•
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•

•
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•
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•
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•
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ONDERDELEN

8 9 10 11 12 13

Aan / uit knop

Terugspoelknop

Hoofdonderdeel

Vergrendelknop

Duw gereedschap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hopper

Sap onderdeel

Vijzel

zeef

10

11

12

13

verzegelaar

eindkap

Sap opvangbak

Pulp opvangbak
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MONTAGE

Sluit het saponderdeel aan op het hoofdonderdeel. Lijn hiervoor het saponderdeel uit met het ontgrendeld symbool.

Draai hem vervolgens tegen de klok in totdat u een klikgeluid hoort.

Steek de vijzel in het saponderdeel zodat deze aansluit. Draai indien nodig lichtjes om de vijzel uit te lijnen.

Plaats het bredere uiteinde van de zeef over de vijzel. Controleer of ze goed vastzitten.

Plaats de verzegelaar aan de binnenkant van de eindkap als deze nog niet is geïnstalleerd.

Plaats de eindkap schuin over de zeef. Draai hem tegen de klok in om verbinding te maken. De eindkap moet naar 

beneden wijzen.

Plaats de sap opvangbak onder de opening van het sap onderdeel.

Plaats de pulp opvangbak onder de opening van de eindkap.

Bevestig de vultrechter aan het bovenste gedeelte van de sapcentrifuge

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 AAN/UIT-knop te drukken.
Voeg langzaam het door u gekozen voedsel toe aan de Juice Body, met behulp van de Pusher Tool om het in de bewegende 

onderdelen te voeren.

Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de opening van de sapcentrifuge.

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.

•

•

•

•

•

•

•

Let op: Het apparaat schakelt automatisch uit na 20 minuten gebruik om oververhitting te voorkomen.

Als dit gebeurt, laat het apparaat dan 20-30 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

VOEDSEL VOORBEREIDING

Was voedsel in schoon water zonder wasmiddel.

Snijd het voedsel in stukjes die klein genoeg zijn om in de sapcentrifuge te passen.

Verwijder alle pitten, harde zaden of schelpen voordat u sap maakt.

Vermijd het gebruik van zeer taai voedsel.

•

•

•

•

Let op: U dient alle groenten en fruit te bereiden voordat u het apparaat inschakelt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product Naam: Slow Masticating Juicer

Model Naam: SD90-1

Vermogen: 150W

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz
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SCHOONMAKEN 

Verwijder het duwgereedschap en de vultrechter.

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

Verwijder de overige componenten uit de Juice Body.

•

•

•

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:

ONDERDEEL

Hoofdonderdeel Veeg af met een schone, 

droge doek.

Dompel het niet onder in 

water en giet er geen water op.

Alle verwijderbare 

componenten

Wassen in warm zeepsop. 

Grondig spoelen voor opslag.

Reinig onderdelen niet in 

water dat warmer is dan 

80°C.

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 blenden om een bittere smaak in het sap te voorkomen.

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

•

•

•

ALGEMENE TIPS



PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het apparaat werkt niet nadat 

het is aangesloten en

ingeschakeld.

De stekker is niet

goed aangesloten.

Steek de stekker in 

het stopcontact.

Na het eerste gebruik 

komt er een geur vrij.

Dit is normaal en heeft geen 

invloed op de veiligheid van 

het apparaat.

Geen

Het apparaat is

overdreven luid.

Ofwel de vijzel of zeef is niet 

volledig geïnstalleerd.

Schakel het apparaat uit en 

trek de stekker uit het stop-

contact. Demonteren Monteer 

vervolgens de onderdelen 

weer op de juiste manier.

Het apparaat is bevlekt

na langdurig gebruik.

Dit is normaal bij het persen 

van fruit en heeft geen invloed 

op de kwaliteit van het sap.

Geen

Het schakelt automatisch uit na 

20 minuten continu gebruik om 

oververhitting te voorkomen.

Wacht 20-30 minuten totdat het 

apparaat is afgekoeld

alvorens opnieuw te gebruiken.

Het apparaat schakelde

uitgeschakeld tijdens gebruik.

Te veel voedsel in de 

sapcentrifuge of het voedsel 

is te taai.

Schakel het apparaat uit en trek 

de stekker uit het stopcontact. 

Demonteer en verwijder het 

voedsel voordat u verder gaat.

Eten zit vast in de

Saplichaam.

Selecteer de terugspoelknop 

gedurende 3 sec. Haal de 

stekker uit het stopcontact en 

verwijder geblokkeerd voedsel.
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