
 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Masticating Extractor Sapcentrifuge 

 

DIT INSTRUCTIEBOEKJE BEVAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE. LEZEN EN BEWAREN VOOR 

TOEKOMSTIG GEBRUIK. 

 

 



OPMERKING 

 

• Zorg ervoor dat kinderen dit apparaat niet bedienen. Houd het apparaat buiten het bereik 

van kinderen. 

• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. 

• Dit artikel is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. 

• Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat dit oververhit kan raken en brand 

kan veroorzaken. 

• Zorg ervoor dat uw voltage overeenkomt met de specificaties 

• Sluit het apparaat niet aan op hetzelfde circuit als andere apparaten. 

• Routinematig controleren of het apparaat of de stroomkabel beschadigd is 

• Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, 

tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het 

toestel van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Als er onderdelen ontbreken, gebroken, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het 

gebruik van dit product totdat reparaties zijn uitgevoerd en/of vervangende 

fabrieksonderdelen zijn geïnstalleerd. 

• Gebruik dit artikel niet op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies van de 

fabrikant, aangezien dit de garantie van het product ongeldig kan maken. 

 

WAARSCHUWING 

 

• Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en andere warmtebronnen (kachel, 

verwarming, enz.). 

• Het netsnoer niet over scherpe randen of hoeken of over een heet oppervlak laten lopen. 

• Doe het apparaat niet in water of een andere vloeistof. 

• Mors geen water op de elektrische onderdelen of aansluitingen. 

• Bedien het apparaat niet met natte handen. 

• Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Pak de stekker 

altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact. 

• Steek tijdens de werking uw hand of andere voorwerpen niet in het toestel. 

• Verplaats dit apparaat niet en raak geen van de onderdelen aan terwijl het in beweging is. 

• Wacht altijd tot de onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u accessoires 

verwijdert 

• Niet gebruiken als de stekker of onderdelen beschadigd zijn. 

• Gebruik geen andere accessoires of koppelstukken dan de originele accessoires en 

koppelstukken. 

• Gebruik dit toestel niet met een extern schakelapparaat of een timer. 

• Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, dient u ervoor te zorgen dat 

de aan/uit-schakelaar uit staat. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het 

stopcontact haalt. 

• Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd 

achterlaat en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt. 





STROOMSCHAKELAAR 

 
 

SEPARATOR 

 

 

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 

 

1. Verwijder alle verpakking en accessoires. 

2. Was de onderdelen met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek 

3. Veeg de motoreenheid af met warm water en een zachte doek. 

4. Droog alle onderdelen grondig af. 

5. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in 

de OFF-stand staat. 

 

 



PRODUCTASSEMBLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

•  Plaats de scheider van deel B in de  

Deel A motoreenheid. Draai de separator 

Met de klok mee om het op zijn plaats te 

vergrendelen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plaats de korf van onderdeel D in de 

korfsteun van onderdeel C.  

 

Lijn de rode stippen op de korf uit met de 

separator en plaats de korf vervolgens in de 

separator.  

 

Steek de rol van onderdeel E in de korf totdat 

hij vastklikt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

• Lijn de rode stippen op het 

onderdeel F trechter met de 

separator uit, plaats dan de trechter. 

Draai de trechter met de klok mee 

om het op zijn plaats te 

vergrendelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plaats de drukker van onderdeel G in 

de trechter van de vultrechter. Plaats de 

sap- en pulpkruiken van deel H op hun 

aangewezen plaats onder de sap- en 

pulpuitloop 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEBRUIKSTIPS 

 

• Het apparaat bevat scherpe onderdelen. Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van 

onderdelen tijdens montage, demontage of reiniging. 

• Gebruik het toestel niet leeg of onbelast. 

• Gebruik het apparaat niet als de korf beschadigd is. 

• Verwijder pitten  en zaden uit fruit en groenten voordat je sap maakt. 

• Als je bevroren fruit gebruikt, voeg dan altijd sap of melk toe. 

• Duw nooit voedsel met de handen of ander keukengerei; gebruik altijd de bijgeleverde 

stamper 

• Het apparaat niet langer dan 10 minuten achtereen laten werken.  

• Het apparaat heeft een veiligheidsslot en kan niet werken als het niet correct is gemonteerd 

• Als de motor oververhit raakt, moet u het apparaat gedurende ongeveer 15 minuten buiten 

werking stellen. Gebruik het apparaat niet totdat het is afgekoeld 

• Zet uit, haal de stekker uit het stopcontact en maak schoon na elk gebruik. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

1.  Snijd het voedsel in stukken die klein genoeg zijn om in de trechter van de trechter te passen. 

Opmerking: Groenten en fruit met een diameter van minder dan 15 cm kunnen rechtstreeks in de 

vultrechter worden geplaatst. 

2.  Zorg ervoor dat de dop van de sap uitloop open staat. 3. Steek de stekker in een stopcontact en zet 

het apparaat aan. 

3.  Gebruik de drukker om voedsel in de trechter van de trechter te duwen. Duw het voedsel tegen het 

mes om het persen te vergemakkelijken. Het sap en de pulp worden automatisch gescheiden. 

Opmerking: Om vastzittend voedsel los te maken en/of de hoeveelheid sap die u krijgt te 

maximaliseren, zet u de mand in de R-stand om hem in zijn achteruit te zetten. 

4.  Als u klaar bent, zet u de sapcentrifuge in de OFF-stand om hem uit te zetten. Sluit de dop van de 

sap uitloop en leeg de kannen. 

 

SCHOONMAKEN 

 

• Haal de stekker uit het stopcontact  voordat u het apparaat schoonmaakt of opbergt. 

• Was de onderdelen met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. 

• Open de pulpstop onder de afscheider voor het wassen. 

• Motorunit met warm water en een zachte doek afvegen. 

• Niet schoonmaken met staalwol of schurende schoonmaakmiddelen. 

• De onderdelen op een goed geventileerde plaats te drogen leggen. Laat de onderdelen goed 

drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


