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Bruksanvisning

Endast för hushållsbruk
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Säkerhetsföreskrifter

Vid användning av elektriska enheter ska alltid försiktighet iaktagas
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Läs alla instruktioner nedan innan enheten används.
Dränk aldrig basenheten (motorenheten) i någon vätska.
Barn får aldrig tillåtas leka med enheten.
Använd inte enheten om nätsladen eller nätkontakten skadats. Använd inte 
heller enheten om den inte fungerar som den ska eller om den tappats eller 
skadats på något sätt.
Skadat nätsladd får endast bytas av auktoriserad serviceverkstad.
Ta bort nätanslutningen då enheten inte används, vid montering/avmotering av 
delar eller vid rengöring.
Undvik kantakt med rörliga delar.
Använd inte delar som inte hör till maskinen.
Se till att strömbrytaren står i läge OFF och att motorn stannat innan enheten 
plockas isär.
Stoppa aldrig in fingrar eller främmande föremål i enheten då den är igång.
Enheten får inte användas utomhus.
Enheten får endast användas på avsett vis.
Lyft enheten enbart i dess handtag.
Rengör inga delar i diskmaskin.
Låt enheten arbeta kontinuerligt max 20 minuter. I annat fall kan motorn 
överhettas och stanna. Vänta i så fall tills motorn kallnat.
Använd inte hårda frukter i enheten inkluderande kärnor, is, fryst frukt, stora 
eller hårda frön (persikor, plommon, persimmon, rambutan etc).
Personer inklusive barn som inte har tillräckliga kunskaper för att använda 
enheten ska övervakas av ansvarig person som garanterar säkerheten.w
Stäng av enheten och ta bort nätanslutningen före byte av tillbehör eller vid 
beröring av rörliga delar.
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INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

A. Komponenter
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B. Montering

Viktigt: Kontrollera följande före monteringen: I 
botten på trumman finns en gummiplugg för att 
underlätta rengöring. Med denna på plats kan 
juicen endast rinna ut ur därför avsett utlopp. 
Kontrollera alltid innan enheten används att 
stoppluggen sitter på plats.

Stopplugg

Sätt trumman på plats på basenheten. Se till att 
trumman kommer hela vägen ner över basenhetens 
axel.

Sätt det roterande skraparen i trumman.

Välj sil. Den mörka slilen är finare och ger mindre 
fruktkött i juicen. Den ljusa silen är grövre och ger mer 
fruktkött. Passa ihop den vita punkten på silen med den 
svarta punkten på trumman.

Sätt i skruven.

Sätt slutligen på locket. Vrid locket medurs så att 
de små pilarna på locket och basenheten står mot 
varandra.
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C. Användarinstruktioner

Varning:
Hantera inte enheten med fuktiga händer för att undvika elektrisk shock.
Starta inte enheten tom innan frukten stoppats in.
Kör inte mer än 20 minuter kontinuerligt.

•
•
•

Viktigt:
Enhetens motor är skyddad med en avstängningsautomatik. Skulle motorn av 
någon anledning överhettas kommer enheten att stängas av automatiskt. Detta är 
helt normalt och skyddar enheten.
Skulle detta inträffa så stäng av enheten, kontrollera att alla delar är korrekt 
monterade och att maskinen inte är igensatt av frukt/mat. Vänta minst 5 minuter för 
att låta motorn svalna innan enheten används igen.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Anslut enheten till ett elektriskt uttag.
Placera en behållare under enhetens utlopp för juice och en behållare under 
utloppet för fruktkött.
Enhetens strömbrytare på toppen av handtaget har 3 lägen:
A.
B.
C.

Gör iordning maten som ska köras i enheten.
•
•
•
•

Tryck på strömbrytaren till läge ON.
•
•

Tryck på strömbrytaren till läge OFF när allt är klart.

ON - Startar motorn för normalanvändning.
OFF - Enheten avstängd. Strömbrytarens mittläge.
REV - Reversera motorn. Använd enbart om enheten stoppats eller 
kleggats igen.

Använd inte något i enheten som är större än 4 cm.
Ta bort stora kärnor och frön.
Rengör alltid före användning.
Mata inte in för mycket. Mata in sakta. Påmataren ska bara 
användas om maten fastnar.

För in maten i enheten, lite i taget.
Mata inte in för mycket. Använd påmataren endast om det blir stopp.
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D. Om maskinen bäckar igen

1.

2.

E. Demontering och rengöring

1.
2.
3.

4.

5.

Rengöringstips:

Ta då och då av silikonborstarna från den roterande skraparen för noggrann 
rengöring. Rengör alltid direkt efter användning.
Ta ut stoppluggen i botten på trumman och rengör noga. Sätt alltid tillbaka 
stoppluggen för att undvika läckage.
Använd aldrig slipmedel eller kemikalier för rengöring.
Rengör inte i diskmaskin.

Stäng av enheten och tryck på REV-läget på strömbrytaren i några sekunder.
Om inte detta fungerar så stäng av maskinen och ta bort nätanslutningen. Ta 
sedan isär all delar på enheten och rengör.

Stäng av enheten.
Vrid trumma och lock som en enhet moturs. Lyft bort
Ta bort delarna i den ordning figuren visar.

Använd borsten för att noga rengöra alla dessa delar i varm vatten med lite 
diskmedel. Använd borstens flata ände flör utloppen.
Använd en fuktig eller en torr handduk för att torka av basenheten. Skölj aldrig 
basenheten i rinnande vatten.
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VANLIGA FRÅGOR
Vad ska jag inte köra i en min SlowJuicer? Använd inte frukter med stora eller hårda kärnor 

(t.ex persimmon, persikor, plommon, durian, 
rambutan, etc). Is och frusna grönsaker/frukt 
rekommenderas inte heller.

Kan min Slowjuicer också användas som kvarn? Nej, detta är ingen kvarn.

Måste jag ta av alla delar för rengöring efter att 
jag använt enheten?

Ja, det räcker inte med att hälla i varmt vatten 
och köra maskinen. Alla delars måste tas bort 
och rengöras separat.

Är det fel på enheten om den fastnar och inte 
kan öppnas efter användning? Måste jag lämna 
enheten på service?

Det kan hända att mat fastnar och sätter igen 
maskinen. Detta kan också hända om man 
matar på mat för fort. Tryck på stömbrytaren 
till läge REV i en minut och sedan på ON i 2-3 
minuter. Att hälla i lite vatten kan också hjälpa till. 
Kontakta service om inget av detta hjälper.
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FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Lösning

Ingen ström till enheten
Kontakten ej isatt Sätt in kontakten i ett vägguttag

Felaktig montering Montera enligt anvisningarna

Motorn har stannat

Trumman överfylld Tryck REV på strtömbrytaren. 
Kan vara nödvändigt ett anrtal 
gånger.

Överhettning Stäng av och låt motorn kallna

Läckage under trumman
Stoppluggen i trumman felaktigt 
monterad

Se till att stoppluggen är korrekt 
monterad

Fläckar på trumman, silen och 
skraparen

Naturliga färger från använd 
frukt/mat

Detta är helt normalt. Minimera 
missfärgning  genom regöring 
direkt efter varje användning.

Gnisslande ljud Ljud från skruven. Helt normalt. Kan reduceras 
med rengöring direkt efter varje 
användning

Skada på silen
Frysta bär, is, kärnor, frön osv 
eller överfylld trumma.

Läs instruktionerna för korrekt 
användning av enheten
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TEKNISKA DATA

Produktnamn Slow Juicer
Modellbeteckning PR-179
Spänning AC 220-240 V
Frekvens 50 Hz
Effekt 150 W
Varvtal 65 rpm
Motor Enfas induktion
Max kontinuerlig drift 30 minuter

GARANTI OCH  SERVICE
Vid behov av service kontakta inköpsstället.
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