
This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.
Check the sieve for damage every time you use the appliance. Do not use the 
appliance if the rotating sieve is damaged.
Always disconnect appliance from the mains supply socket if it is le� unattended and 
before assembling, disassembling or cleaning.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Never use the appliance for anything other then its intended use. This appliance 
is for Household use only. Do not use this appliance outdoors.

• Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the 
appliance.

• Always use the appliance on a stable, secure, dry and level surface.
• This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces (such 

as a gas or electric hod).
• Never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or any 

other liquid.
• Never let the power cord hang over the edge of a work top, touch hot surfaces or 

become knotted, trapped or pinched.
• Do use the appliance if has been dropped, if there any visible signs of damage or 

if is leaking.
• Never use any accessory or attachment not recommended by the manufacturer.
• Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts 

which move during use.
• Allow moving parts to come to a stop before opening or cleaning.
• Never insert your fingers, utensils or any other object into feeding tube. Always 

use the food pusher.
• Never attempt to remove or replace any part of the appliance whilst it is 

operation.
• Ensure that the appliance is switched off and unplugged from the supply 

socket if it is le� unattended and before assembling, disassembling or 

cleaning.

• Never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or 

any other liquid.

• Never use harsh, abrasive or caustic clean this appliance.

1. Food pusher

 For safely pushing whole fruit and vegetables into the professional juicer’s 
feed chute. Dishwasher safe.

2. Juicer cover

 Dishwasher safe, duration, clear cover.
3. Stainless, micro mesh sieve

 Dishwasher safe.
4. Bowl

 Up and down adjustable.
5. Juice outlet

 Up and down adjustable.
6. Motor base

 High performance, 400W copper motor.
7. Pulp container

8. Safety arm

9. Collection container

10. Power button

Important Tips Product Features
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 Be careful when handling the stainless-steel sieve. Do not touch the 

small sharp blades inside the sieve.

Place the motor base on a flat, dry surface such as your kitchen worktop. Ensure 
that the 3-position switch is in the off (O) position then switch the appliance off at 
the power outlet and unplug the cord.

1. Fit the bowl onto the motor base. The spout on the filter bowl should be on 
the same side of the motor base as the safety locking arm.

2. Gently push the sieve down unto the motor base drive coupling until it clicks 
into place. Make sure that the sieve is fitted securely inside the bowl and unto 
the drive coupling.

3. Place the juicer cover over a bowl. The feed chute should be positioned over 
the stainless-steel sieve.

4. Pivot the safety locking arm upwards until it engages with two grooves in the 
juicer cover. The safety locking arm should now be vertical and locked into 
place on the top of your juicer. If the arm doesn’t fit into place easily, don’t 
force it. Check that you have fitted the juicer cover correctly.

5. Tilt the large pulp container slightly and place it underneath the pulp outlet 
side of the juicer cover. 

6. Fit the lid onto the juice Jug. Position the juicer outlet spout on the 
right-hand side if your Juicer.

7. Slide the food pusher into the feed chute. The food pusher has a groove in it 
which must be lined up with the protrusion inside the feed tube.

How to use
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Solution 

The appliance is equipped with a safety system. If the 
parts have not been assembled properly, the 
appliance does not work. Switch off the appliance and 
check if the parts have been assembled in the right 
way.

The integrated pulp container has reached its 
maximum capacity. Switch off the appliance and 
remove the pulp from the integrated pulp container.

It is very common for a new appliance to give off an 
unpleasant smell or emit smoke the first few times you 
use it. This will stop a�er you have used the appliance 
a number of times. The appliance may also give off an 
unpleasant smell or emit some smoke if you process 
too many ingredients, if you process very hard 
ingredients (e.g., leeks) or if you let the appliance 
operate too long. In these cases, switch off the 
appliance and let it cool down for 60 minutes.

Switch off the appliance and unplug it. Check if the 
filter is placed properly in the juice collector. The ribs 
in the bottom of filter have to fit properly onto the 
driving sha�. Check if the filter is damaged. Cracks, 
crazes, a loose grating disc or any other irregularity 
may cause malfunction.

Switch off the appliance, clean the feeding tube and 
the filter and process a smaller quantity.

Problem

The appliance does not 
work.

The appliance slows down 
during use.

The appliance makes a lot of 
noise, gives off an 
unpleasant smell, is too hot 
to touch, gives off smoke etc.

The filter touches the 
feeding tube or vibrates 
strongly during processing.

The filter is blocked

 Do not immerse the motor base, cord or mains plug in water or any 

liquid. The stainless-steel sieve and feed chute contain sharp parts. Do 

not touch these parts when handling or cleaning.

• For easy cleaning – immediately a�er each use rinse removable parts under 
running water (to remove wet pulp). Allow parts to air dry.

• A�er disassembling the unit all removable parts may be washes in hot soapy 
water.

• The juicer cover, bowl, large pulp container, stainless steel sieve and juice jug 
are dishwasher safe. Only use the top shelf of your dishwasher.

• Wipe the motor base with a damp cloth. Do not immerse the motor base in 
any liquid.

• Before washing the juicer jug, remove the froth separator by li�ing it up and 
out of the jug. Rinse the jug and separator under running water.

• Discoloration of the plastic may occur with strongly colored fruit and 
vegetables. To help prevent this, wash parts immediately a�er use.

• If discoloration does occur, the plastic parts can be soaked in 10% lemon 
juice and water or they can be cleaned with a non-abrasive cleaner.

Cleaning

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen vanaf 8 jaar. Personen zonder 
ervaring of jonger dan 8 jaar dienen het apparaat te gebruiken onder begeleiding, 
zodat ze de gevaren begrijpen. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed.
Check de zeef altijd vóór gebruik op beschadigingen en gebruik het apparaat niet 
zodra er sprake is van beschadiging.
Haal de stekker altijd uit het stopcontact zodra het niet wordt gebruikt, voor het 
wordt schoongemaakt, of voor er onderdelen worden ge(de)monteerd.
Als de stroomkabel is beschadigd, dien je het apparaat niet meer te gebruiken. Dit 
kan namelijk erg gevaarlijk zijn.

•  Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Het 
is slechts bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet 
buiten huis.

•  Zorg dat je handen droog zijn bij het aanzetten van het apparaat en het 
aansluiten van de stroomkabel.

•  Zorg voor een stabiele, veilige en droge ondergrond bij het gebruik van het 
apparaat.

•  Houd het apparaat weg bij (mogelijke) hete oppervlaktes zoals bijvoorbeeld 
een kookplaat.

• Dompel het apparaat niet onder in water en houd de kabel weg bij water.
•  Laat de kabel niet hangen over de rand van een oppervlakte en houd het weg 

bij hitte. Voorkom knopen of knelling in de kabel.
• Gebruik het apparaat niet meer zodra het is gevallen, het lekt of als er 

zichtbare schade aanwezig is.
•  Gebruik geen onderdelen van andere apparaten. Dit kan schade aan het 

apparaat toebrengen.
• Zet het apparaat uit voordat onderdelen worden verwisseld of voordat 

draaiende onderdelen worden aangeraakt.
•  Wacht tot de bewegende onderdelen stilstaan voordat het apparaat wordt 

geopend of schoongemaakt.
•  Stop nooit vingers (of andere lichaamsdelen) of andere objecten in het 

persvat. Gebruik altijd de stamper.
•  Gebruik geen sterke, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om het 

apparaat schoon te maken. 

1.  Voedselbuis

 Voor het veilig aanduwen van fruit en groentes in de juicer. Vaatwasser 
bestendig.     

2.  Juicer deksel      

Vaatwasser bestendig, duurzaam en doorzichtig.  

3.  RVS zeef met micro mazen     

Vaatwasser bestendig.    

4.  Kom      

 Vaatwasser bestendig.    

5.  Schenktuit      

Naar boven en beneden af te stellen.   

6.  Motorbasis      

400W koperen motor / 120V-60Hz   

7.  Pulpcontainer    

8.  Veiligheidsarm     

9.  Opvangbak     

10.  Aan/uitknop

Handige tips

Onderdelen

Problemen en oplossingen   
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 Wees voorzichtig met het gebruik van de RVS zeef. Raak de scherpe 

bladen in de zeef niet aan.

Plaats het apparaat op een platte en droge ondergrond. Zorg dat het apparaat uit 
staat voordat het apparaat in elkaar wordt gezet.    

1.  Plaats de kom op de motorbasis. Het tuitje moet zitten aan de kant van de 
veiligheidsarm.     

2.  Druk de zeef zachtjes op de motorbasis totdat je een klik hoort. Verzeker dat 
de zeef stevig is geïnstalleerd.    

3.  Plaats de juicer deksel op de kom.    
4.  Draai de veiligheidsarm naar boven totdat het met de groeven opgelijnd is. 

De arm zal nu verticaal moeten staan en vastgezet zijn. Als de veiligheidsarm 
niet past, gebruik geen extra kracht. Check dan of andere onderdelen juist 
zijn geïnstalleerd.    

5.  Kantel de pulpcontainer en plaats het onder het pulptuitje. 
6.  Plaats de voedselbuis op het apparaat en plaats de sap opvangbak onder de 

schenktuit.     
7.  Schuif de stamper in de voedselbuis. De stamper hee� groeven, welke 

opgelijnd moeten zijn met die in de voedselbuis.

Hoe te gebruiken 
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Oplossing 

Het apparaat hee� een veiligheidssysteem. Als de 
onderdelen niet goed zijn geïnstalleerd, zal het 
apparaat niet werken. Doe het apparaat uit en kijk of 
de onderdelen op de juiste manier zijn geïnstalleerd. 
    
De pulpcontainer hee� de maximale capaciteit bereikt 
en zit vol. Doe het apparaat uit en haal de pulp uit de 
container.     

Het is normaal voor een apparaat om in het begin een 
bijzondere geur of een beetje rook af te geven. Dit zal 
stoppen na vaker gebruik. Bij (te lang) gebruik van te 
veel of te harde  ingrediënten kan dit ook het geval 
zijn. In dit geval zet je het apparaat uit en laat je het 60 
seconden afkoelen.    
 
Doe het apparaat uit en haal de stekker uit het 
stopcontact. Check of de filter goed is geplaatst. Check 
ook of het filter is beschadigd. Scheuren of een losse 
rasp schijf kunnen de oorzaak zijn.   
  
Doe het apparaat uit en haal de stekker uit het 
stopcontact. Maak de voedselbuis en het filter schoon 
en probeer een kleinere hoeveelheid ingrediënten te 
gebruiken.

Probleem

Het apparaat werkt niet.  
 
 

Het apparaat gaat trager 
werken tijdens gebruik. 
 

Het apparaat maakt erg veel 
lawaai, gee� een nare geur, 
is te heet of gee� rook af. 

 
 
 
Het filter raakt de 
voedselbuis of vibreert 
tijdens het gebruik. 
 
 
Het filter wordt geblokkeerd.

 Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. De RVS 

zeef en de voedselbuis hebben scherpe onderdelen. Raak deze niet aan 

bij gebruik.

       
•  Spoel de verwijderbare onderdelen af onder de kraan om het makkelijker 

schoon te maken. Laat de onderdelen daarna wel goed drogen. 
•   Nadat het apparaat uit elkaar is gehaald, kun je het wassen met water en 

zeep. 
•   De deksel, de kom, de pulpcontainer, de zeef en de opvangbak zijn 

vaatwasser bestendig. Leg deze boven in de vaatwasser.  
•   Maak de motorbasis schoon met een vochtige doek, maar dompel het niet 

onder in water.    
•   Voordat je de sap opvangbak schoonmaakt, verwijder je de 

schuimafscheider door het op te tillen en eruit te halen.  
•   Was de onderdelen direct na gebruik om kleurverandering van het plastic te 

voorkomen. Het plastic kan verkleuren door het gebruik van ingrediënten 
met een sterke kleur.   

•  Als er toch kleurverandering optreedt, kun je een mix van water en 10% 
citroensap gebruiken. Gebruik geen bijtend schoonmaakmiddel. 

Schoonmaken 

To fully benefit from the item we offer, please read this manual carefully before using 

and keep for future reference.
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