
 

Angelia handleiding 
 

 

 

 
 

 

 

Voor de Angel 5500, Angel 7500 en Angel 8500s 
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Onderdelen & Accessoires 
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Veiligheidsinformatie 

 

• Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. 

• Plaats de slowjuicer op een vlakke en stabiele ondergrond. 

• Houdt toezicht op kinderen in de buurt van de slowjuicer. 

• Laat de slowjuicer na elke 30 minuten van continu gebruik, 10 minuten afkoelen. 

• Neem contact op met de leverancier wanneer u problemen ondervindt met de slowjuicer. 

• Stop nooit een lepel, vork, mes of vinger in de vulopening. 

• Til de slowjuicer niet op met natte handen, het apparaat kan dan wegglijden. 

• Haal de stroom eraf vóór het in elkaar zetten en uit elkaar halen van de slowjuicer. 

• Stop de stekker niet in het stopcontact met natte handen. 

• Voer producten niet te snel of in een te grote hoeveelheid in de vulopening bij het gebruik 

van de machine. 

• De (onderdelen van) de slowjuicer mogen niet verhit of gekookt worden. 

• Gebruik de slowjuicer niet buiten wanneer het regent. 

• Gebruik de slowjuicer alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. De 

leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het apparaat niet correct gebruikt 

is, of als de handleiding niet wordt gevolgd. 

• Plaats de slowjuicer niet in de buurt van een hittebron. 

 

*Haal NIET de (behuizing van de) motor uit elkaar. Hierbij vervalt de garantie. 

*Laat de slowjuicer NIET langere tijd aan staan zonder producten in te voeren. 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

1. Stop de stekker in het stopcontact en plug het andere eind in de basis van de slowjuicer. 

2. Plaats het sapbakje onder de sapuitgang en het pulpbakje onder de pulpuitgang. 

3. Zet het apparaat aan en controleer of het rode lichtje brandt op het controlepaneel. 

4. Start de slowjuicer door de groene startknop op het controlepaneel in te drukken. 

5. Voordat u voor het eerst sap maakt met het apparaat is het belangrijk dat u twee wortels (of 

het equivalent daarvan aan groenten) door het apparaat laat persen. Alkaloïden in de 

groenten zorgen ervoor dat de slowjuicer schoongemaakt wordt. Gooi het sap dat hierdoor 

verkregen wordt weg. 

6. De slowjuicer zal stengels (bleekselderij) of vezelige groenten zoals spinazie naar binnen 

trekken. Voer daarbij eerst stengels in. Zorg ervoor dat de ingrediënten in hetzelfde tempo 

worden ingevoerd als het perstempo van het apparaat. Als er minder sap uit begint te komen 

wacht dan even met het invoeren van ingrediënten, en gebruik de stamper om overvoering 

te voorkomen. 

7. Als de slowjuicer stopt vanwege overvoering, druk dan herhaaldelijk de ‘reverse’- en ‘start’-

knop in om vastgelopen ingrediënten weg te krijgen en de slowjuicer weer te kunnen 

gebruiken. (De Angel 7500 en 8500s hebben een automatisch reverse-systeem dat 

geactiveerd wordt zodra de ingrediënten vastlopen.) 

 

LET OP: Laat de slowjuicer NIET langere tijd draaien zonder producten in te voeren. Dit kan ervoor 

zorgen dat de persschroeven beschadigd raken of de onderdelen vervormen. 
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Het in elkaar zetten van de slowjuicer 

 

Wees er zeker van dat het apparaat uitgeschakeld en het snoer losgekoppeld is voordat u het 

apparaat in elkaar zet. 

 

1. Zet de persschroeven vast door ze voorzichtig tegelijkertijd richting de basis van de 

slowjuicer te drukken. Wees er zeker van dat de persschroeven blijven zitten. 

 

 
 

2. Schuif de behuizing van de dubbele persschroef over de schroeven heen en zet de behuizing 

vast met de klemmen. 

 

  
 

3. Plaats het spatscherm bovenop de behuizing van de dubbele persschroef. Zet de bakjes op 

de juiste plaats onder de slowjuicer. De randen van de bakjes moeten elkaar raken. Zorg 

ervoor dat de sapuitgang boven het sapbakje hangt en de pulpuitgang boven het pulpbakje. 

 
4. Bekijk de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Veel sapplezier! 

 
5. Optioneel: gebruik van de siliconen ring. De ring zit aan de behuizing van de persschroeven en werkt als een 

‘pakking’. Deze ring is niet noodzakelijk, maar wordt gebruikt om druppen tegen te gaan. Houdt er bij gebruik van 

de siliconen ring rekening mee dat de ring erg kwetsbaar is en snel kan scheuren. 
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Het uit elkaar halen van de slowjuicer 

 

1. Laat de slowjuicer 10 seconden draaien door de ‘start’-knop in te drukken en laat hem 

vervolgens 10 seconden in de ‘reverse’-stand staan om het apparaat gemakkelijker uit elkaar 

te halen. Dit zal de druk, die opgebouwd is door het persen van sap, verlagen. 

 

2. Zet het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de slowjuicer en haal 

het snoer eruit. 

 

 
 

3. Maak de klemmen die de behuizing van de persschroeven vasthouden los. Trek daarna 

voorzichtig de behuizing van de basis, met beide handen. 

 
Moeite met het loskrijgen van de behuizing? Probeer het volgende: 

1. Plug het snoer weer in de basis en zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar.  

2. Door het indrukken van de ‘start’ knop terwijl de klemmen los zijn, wordt de behuizing automatisch 

weggeduwd van de basis. De persschroeven stoppen automatisch als de behuizing los is. 

3. Zet het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar en haal het snoer eruit. 

 

 
 

4. Trek voorzichtig met beide handen de persschroeven uit het apparaat. 
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Het schoonmaken van de onderdelen 

 

De onderdelen van de slowjuicer kunnen worden schoongemaakt met warm water en bijgeleverde 

schoonmaakaccessoires. Maak de onderdelen direct na gebruik schoon, zodat mineralen en vezels 

niet vastgekoekt raken. Bij weinig tijd: leg de onderdelen te weken in een bak met warm water. De 

onderdelen zijn dan op een later moment gemakkelijk schoon te maken. 

 

1. Maak de zeef schoon met behulp van de bijgeleverde schoonmaakschraper.  

 

 
 

2. Maak de behuizing en de persschroeven schoon met de bijgeleverde schoonmaakborstel. 
Duw de schoonmaakborstel langzaam naar binnen en trek hem er voorzichtig weer uit, met een continue 

draaibeweging. 

 

 
 

3. Maak alle onderdelen goed droog met een zachte doek. 

 

 

 
In de bijgeleverde Engelse handleiding staat aangegeven dat de aansluiting van de behuizing niet onder water mag raken. 

Het kan echter geen kwaad de onderdelen te laten weken. 
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Het vervangen van de zekering 

1. Zorg dat het snoer uit het apparaat is gehaald en de stekker uit het stopcontact. 

2. Leg de slowjuicer niet op zijn zijkant of op de kop, dit kan de motor beschadigen. 

3. De zekering zit onder de aansluiting van het snoer. 

4. Trek de houder van de zekering eruit met behulp van een platte schroevendraaier. 

5. Vervang de zekering met de extra geleverde zekering. 

6. Stop voorzichtig de houder met de nieuwe zekering terug in het apparaat. 
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Hulp bij problemen 

 

1. Het rode lampje van de aan/uit-schakelaar gaat niet aan en het apparaat werkt niet. 

- Controleer de zekering onder de schakelaar. 

- Als de zekering kapot is, vervang deze dan met de bijgeleverde extra zekering zoals 

omschreven op pagina 8. 

 

2. Het rode lampje brandt, maar het apparaat werkt niet. 

- De veiligheidssensor werkt wellicht niet goed, neem contact op met de leverancier. 

 

3. De ventilator onderaan de basis werkt niet naar behoren. 

- Stop met het gebruik van de slowjuicer en neem contact op met de leverancier. 

 

4. De motor loopt, maar het perssysteem werkt niet. 

- Dit betekent waarschijnlijk dat de machine zichzelf uit veiligheid heeft uitgeschakeld. 

Neem contact op met de leverancier. 

 

5. De motor stopt opeens tijdens het persen. 

- Dit kan betekenen dat de motor oververhit is geraakt en het apparaat voor de zekerheid 

zichzelf heeft uitgeschakeld. Druk de ‘stop’-knop in en laat de machine 20 minuten met 

rust zodat de ventilator tijd heeft om de motor te koelen. Daarna moet het apparaat het 

weer gewoon doen. 

 

6. De Angel 7500 en 8500s hebben een ingebouwde storingssensor.  

- Als het lampje van de aan/uit-schakelaar oplicht en de basis begint te piepen, haal dan de 

stroom van het apparaat en neem contact op met de leverancier. 

 

7. De hoeveelheid sap neemt af bij het persen van ingrediënten met veel vocht, zoals tomaten. 

- Pas de invoersnelheid aan, deze ingrediënten worden gemakkelijk verwerkt, zelfs met 

weinig aanstampen. 

- Als er te veel druk wordt uitgeoefend met de stamper komt er minder sap uit en wordt er 

langzamer geperst. In sommige gevallen kan door de druk de sluitring openspringen. 

- Dit betekent niet dat de machine kapot is, stop een lepel pulp in de vulopening zodat er 

geen sap meer drupt. 

- Een langzamere invoering of een afwisseling van harde en zachte ingrediënten kan ook 

werken. 

 

8. Er is per ongeluk bestek of iets anders hards in de Angel terechtgekomen. 

- Trek het voorwerp langzaam via de vulopening uit de machine met de ‘reverse’-knop 

ingedrukt. 

- De Angel 7500 en 8500s zullen automatisch in de ‘reverse’-stand gaan.  

- Als de onderdelen van de Angel hierdoor beschadigd zijn geraakt, neem dan contact op 

met de leverancier. 

 

9. De persschroeven rammelen. 

- Dit kan een vervorming van een onderdeel betekenen. Neem contact op met de 

leverancier. 

 

 


