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Voordat u de handleiding leest
1. Lees de veiligheidsvoorschriften (pagina 2-5) en gebruik het apparaat waarvoor dit bedoeld is.

2. Nadat u de handleiding hebt gelezen: bewaar deze voor toekomstige naslag.

3. Gebruik het apparaat niet in landen met een andere netspanning.

4. Eventuele kwaliteitsverbeteringen kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Veiligheidsvoorschriften
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Veiligheidsvoorschriften

01  Lees de <veiligheidsvoorschriften>.
02  Houd u aan de <veiligheidsvoorschriften>.
03  De	veiligheidsvoorschriften	zijn	als	volgt	geclassificeerd.

Waarschuwing

Schending van de labelvoorschriften kan ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben. 

•	 STEEK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN IN HET STOPCONTACT EN HAAL DE 
STEKKER OOK NIET MET NATTE HANDEN UIT HET STOPCONTACT.
Dit kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.
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•	 GEBRUIK	ALLEEN	230	V	-	240	V	NETSTROOM.	

Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of afwijkende prestaties. Met een andere
spanning kan de levensduur van de motor verkort worden of kan er een defect optreden.

•	 STEEK DE STEKKER VAN HET NETSNOER JUIST IN HET STOPCONTACT.
Dit kan anders een elektrische schok of brand veroorzaken.

•	 ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, DIENT HET TE WORDEN VERVANGEN DOOR DE 
FABRIKANT OF EEN GELIJK GEKWALIFICEERD PERSOON OM GEVAARLIJKE SITUATIES TE 
VOORKOMEN.
Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

•	 DEMONTEER HET BOVENSTUK NIET EN STEEK GEEN VREEMDE VOORWERPEN IN DE 
SAPUITVOER OF PULPUITVOER WANNEER DE JUICER WORDT GEBRUIKT.
Dit kan letsel, ongevallen of andere problemen veroorzaken.

•	 GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NETSNOER OF DE STEKKER BESCHADIGD IS. 
Dit kan een elektrische schok, brand of letsel veroorzaken.

•	 VOORKOM DAT DE MOTORBASIS NAT WORDT.
Mors geen water of andere vloeistoffen op de schakelaar van het apparaat.

•	 BEDIEN DE SCHAKELAAR NIET MET NATTE HANDEN. 
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

•	 VOOR	UW	VEILIGHEID	MOET	HET	APPARAAT	GEAARD	ZIJN.	(GEBRUIK	EEN	GEAARD	
STOPCONTACT.)	GEBRUIK	VOOR	DE	AARDING	GEEN	GASLEIDING,	KUNSTSTOF	
WATERLEIDING, TELEFOONKABEL, ETC. 
Dit kan een elektrische schok, defect of explosie veroorzaken.

•	 DEMONTEER HET BOVENSTUK NIET TIJDENS HET GEBRUIK EN STEEK GEEN VINGERS OF 
VREEMDE VOORWERPEN, ZOALS EEN VORK OF LEPEL, IN DE VULBUIS OF SAPUITVOER. 
Dit kan letsel, ongevallen of een defect veroorzaken.

•	 PERSONEN MET FYSIEKE, SENSORISCHE OF GEESTELIJKE BEPERKINGEN OF 
ONVOLDOENDE ERVARING MOGEN HET APPARAAT NIET ZONDER TOEZICHT OF DE 
AANWIJZINGEN VAN EEN VERANTWOORDELIJKE PERSOON GEBRUIKEN. LAAT KINDEREN 
NIET	MET	HET	APPARAAT	SPELEN.	REINIGINGS-	EN	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	
MOGEN NIET WORDEN UITGEVOERD DOOR KINDEREN. DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN 
GEBRUIKT DOOR KINDEREN. HOUD HET APPARAAT BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Let op

Schending van de labelvoorschriften kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben of het apparaat beschadigen.

•	 GEBRUIK DE JUICER NIET ALS HET BOVENSTUK NIET CORRECT IS GEMONTEERD. 
Dit kan letsel, ongevallen of andere problemen veroorzaken.

•	 INDIEN ER EEN GASLEK IS GEDETECTEERD, MAG DE STEKKER NIET IN HET STOPCONTACT 
WORDEN GESTOKEN. OPEN RAMEN OM DE RUIMTE GOED TE VENTILEREN.
Dit kan anders letsel of andere problemen veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften
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•	 ALS	DE	VIJZEL	STOPT	MET	DRAAIEN,	ZET	U	DE	SCHAKELAAR	3-5	SECONDEN	OP	[REV]	

ZODAT DE VIJZEL IN DE ANDERE RICHTING DRAAIT. ZET DE SCHAKELAAR VERVOLGENS 
WEER	OP	[ON].	ALS	HET	APPARAAT	BLIJFT	STOPPEN	TIJDENS	HET	GEBRUIK,	KUNNEN	
ONDERDELEN BESCHADIGD RAKEN EN KUNNEN DE PRESTATIES VERMINDEREN 
VANWEGE OVERVERHITTING VAN DE MOTOR.
Als het probleem zich blijft voordoen, stopt u met het gebruik van het product en neemt u
contact op met de klantenservice van Hurom.

•	 TIJDENS HET GEBRUIK MAG DE MOTORBASIS NIET WORDEN VERPLAATST EN MOGEN HET 
PERSVAT OF ANDERE ONDERDELEN NIET WORDEN GEDEMONTEERD OF VERGRENDELD.
Dit kan letsel, ongevallen of een defect veroorzaken. Schakel eerst het apparaat uit en
haal de stekker uit het stopcontact.

•	 STEEK GEEN VOORWERPEN ANDERS DAN DE TE PERSEN INGREDIËNTEN IN DE VULBUIS 
TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE JUICER.
Dit kan leiden tot beschadiging of een ander defect.

•	 ZET HET APPARAAT OP EEN VLAK EN STABIEL OPPERVLAK. 
Dit kan anders letsel of andere problemen veroorzaken.

•	 GEBRUIK HET APPARAAT MAXIMAAL 30 MINUTEN PER KEER. 
Dit kan anders oververhitting van de motor veroorzaken. Laat het apparaat ongeveer 5
minuten afkoelen voordat u de juicer opnieuw gebruikt.

•	 LAAT DE JUICER NIET VALLEN EN OEFEN GEEN GROTE KRACHT UIT OP HET APPARAAT. 
Dit kan een elektrische schok, brand of schade veroorzaken.

•	 ALS HET APPARAAT VREEMD RUIKT, ZEER WARM WORDT OF ROOKT, STOPT U DIRECT MET 
HET GEBRUIK EN NEEMT U CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE.
Een nieuw apparaat ruikt vaak anders. Deze geur verdwijnt na verloop van tijd.

•	 HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT NA GEBRUIK EN VOORDAT U 
ONDERDELEN MONTEERT, DEMONTEERT OF HET APPARAAT REINIGT. HAAL DE STEKKER 
NIET UIT HET STOPCONTACT DOOR AAN HET SNOER TE TREKKEN. 
Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

•	 REINIG HET APPARAAT NIET MET WATER WARMER DAN 80 GRADEN. ZET HET APPARAAT 
NIET IN EEN VAATWASMACHINE, DROGER OF MAGNETRON.
Hierdoor kunnen onderdelen beschadigd raken.

•	 HET APPARAAT WEEGT ONGEVEER 5,8 KG. GEBRUIK BEIDE HANDEN BIJ HET 
VERPLAATSEN EN HOUD HET APPARAAT VAST BIJ DE MOTORBASIS.
Als u het apparaat vasthoudt bij het bovenstuk, kan de motorbasis vallen wat tot schade of
een defect kan leiden.

•	 HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE 
DOELEINDEN.
Het gebruik van veel ingrediënten tegelijk kan leiden tot schade aan de onderdelen.
Neem contact op met de klantenservice voor advies over het gebruik van het apparaat
voor
commerciële doeleinden.

Veiligheidsvoorschriften

Veilig gebruik
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•	 Dit is een richtlijn voor het voorbereiden van de ingrediënten. Als u een allergie hebt, moet u rekening 

houden met de ingrediënten die u gebruikt.
•	 Ingrediënten die aandacht behoeven: ingrediënten die kunnen worden gebruikt voor het maken van 

sap,	maar	een	specifieke	voorbereiding	vereisen.
 – Bij fruit met harde pitten die niet eetbaar zijn (zoals dadels, abrikozen, citroenen, pruimen en perziken) 

moeten de pitten worden verwijderd voordat het ingrediënt wordt ingevoerd. (Als u dit niet doet, kan er 
schade of een defect ontstaan.)

 – Groenten met lange en taaie vezels (zoals peterselie en selderij) moeten in stukken van 3-4 cm worden 
gesneden voordat ze worden ingevoerd. 

 – Het persen van grote hoeveelheden wortelgroenten (zoals gember, knoflook, etc.) in één keer kan leiden 
tot schade of een defect. 

 – Als u grote hoeveelheden ingrediënten verwerkt, moet u zich aan de volgende procedure houden: pers 1 
kg ingrediënten, demonteer de onderdelen en reinig ze.

•	 Ingrediënten die u moet vermijden: het gebruik van deze ingrediënten kan leiden tot schade of een 
defect.
 – Ingrediënten waaruit geen sap kan worden gewonnen, zoals sesamzaad, koffiebonen, boomschors, 

Chinese peper, etc.
 – Gekookte ingrediënten (aardappel, zoete aardappel, pompoen, kastanje), aal, garnalen, slakken, inktvis, 

zoute vis, etc.
 – Fruit ingemaakt in sterke drank, honing, suiker, etc. (bijvoorbeeld druiven, frambozen, moerbeien, etc.) 

en enzymen (herbacea, rock pine, etc.)
 – Ingrediënten waaruit volgens de eigenschappen van het ingrediënt geen sap kan worden gewonnen, 

zoals aloë, cactus, eikels, etc. (Neem contact op met de klantenservice van Hurom en vraag welke 
ingrediënten u wel kunt gebruiken. Wij zullen uw vraag gedetailleerd beantwoorden.)

 – Gebruik het apparaat niet om graan te malen.
 – IJs verkregen door water in te vriezen (niet gebruiken voor de sapzeef en de ijszeef)

•	 Als ingrediënten lang in de koelkast hebben gelegen, kunnen ze minder sap of slechts een kleine 
hoeveelheid sap opleveren.

•	 U wordt aangeraden het sap van groene groenten direct na het persen te drinken en niet lang te 
bewaren. 

•	 Voer de pulp niet opnieuw in de juicer in. 
•	 Wacht niet te lang voordat u de ingrediënten invoert. 
•	 Voer niet te veel ingrediënten tegelijk in.

 – Als u te veel ingrediënten of dikke ingrediënten invoert, stopt het apparaat mogelijk met draaien.
•	 Gebruik het apparaat nooit langer dan 30 minuten achtereen.

 – Dit kan oververhitting van de motor veroorzaken. Als u het apparaat lang achtereen moet gebruiken, 
laat u de juicer na elk half uur gebruik vijf minuten afkoelen. 

•	 Steek tijdens het gebruik geen lepel of ander voorwerp in de pulpuitvoer. 
 – Dit kan het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

•	 Gebruik alleen de aandrukstaaf om de ingrediënten aan te duwen.
 – Een ander voorwerp kan de vijzel raken en letsel of een defect veroorzaken.

•	 Bedien de schakelaar niet met een natte hand. 
 – Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Mors geen water of andere vloeistoffen 

op de schakelaar of motorbasis.
•	 Als u meer dan 350 ml sap per keer perst, opent u de sapstop om telkens 350 ml sap af te tappen. Als u 

een grote hoeveelheid sap perst, opent u de hendel regelmatig om de pulp af te voeren. 
 – De druk in het persvat kan oplopen waardoor het persvatdeksel niet kan worden geopend of het 

apparaat beschadigd raakt.
•	 Veeg eventueel water of sap van de motorbasis of het oppervlak rond het apparaat voordat u de juicer 

gebruikt.
•	 Gebruik voor ingevroren fruit alleen de ijszeef. Gebruik het apparaat niet om ijsblokjes of andere 

ingevroren ingrediënten te malen.
 – Dit kan leiden tot schade of een defect.

•	 Als u de onderdelen niet direct na het gebruik afwast, koekt de pulp aan. Dit kan het demonteren en 
reinigen bemoeilijken of tot verminderde prestaties leiden.

Veilig gebruik 

Veilig gebruik
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Vulbuis
① Bovenste vulopening
② Vulopening zijkant
③ Markering 

Vijzel
① As
② Vijzelafdichting

Binnenste zeef
① Binnenste zeef
② Koppelingspunten binnenste 

zeef
③ IJszeef
④ Montagenokjes op de ijszeef

Buitenste zeef
① Sapzeef (zwart)
② Lipje sapzeef (J)
③ Smoothiezeef (oranje)
④ Lipje smoothiezeef (S)

Persvat
① Hendel
② Hendelafdichting
③ Pulpuitvoer / IJsuitvoer 
④ Uitsparing voor zeefkoppeling
⑤ Markering (  )
⑥ Persvatafdichting
⑦ Sapuitvoer
⑧ Sapstop 
⑨ Sapstopafdichting

Onderdelen (bovenstuk)

①

③

②01

①

②

02

①

② ④

③

04

①

②

④
③

03

05
①

②

③

⑦

⑤

⑥

④

⑨
⑧

Onderdelen en accessoires
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Motorbasis
① As
② Schakelaar 

Containerset
① Sapcontainer

② Pulpcontainer

Accessoires
① Reinigingsborstel

② Aandrukstaaf

Onderdelen (motorbasis en andere onderdelen)

①

②

06

① ②

07

①

②

08
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① Sapstop / Sapstopafdichting: Met deze stop wordt voorkomen dat sap wordt uitgevoerd tijdens het 
persen. 
De afdichting bevindt zich aan de binnenkant van de sapstop.

② Hendel / Markering: Met deze hendel regelt u de uitvoer van pulp. Sluit deze hendel tijdens het 

persen en open de hendel volledig wanneer u ijs maakt of de onderdelen reinigt.
③ Pulp-/ijsuitvoer: Hier wordt de pulp of het ijs uitgevoerd.
④ Markering op persvat: Gebruik deze markering bij het monteren van de vulbuis. Het apparaat 

werkt alleen naar behoren als de onderdelen correct zijn gemonteerd.
⑤ Uitsparing voor zeefkoppeling: Plaats de lipjes van de zeef in de uitsparingen van het persvat.
⑥ Uitsparingen aan de onderkant van het persvat: Gebruik deze uitsparingen om de ijszeef en

binnenste zeef te bevestigen.
⑦ Persvatafdichting: Dit is de afdichting in het midden van het persvat. Als de onderdelen niet correct 

zijn gemonteerd, kan er sap lekken.

①	 Bovenste vulopening: gebruik deze opening voor het invoeren van lange, smalle groenten zoals selderij en wortel.
②	 Vulopening zijkant: gebruik deze opening voor het invoeren van kerstomaten, druiven en gesneden fruit en groenten.
③	 Markering op vulbuis: gebruik de markeringen voor het monteren van het persvat.

Het apparaat werkt alleen naar behoren als de onderdelen correct zijn gemonteerd.

/ Vulbuis01 ①

③

②

※ De hendel openen: Duw de hendel voorzichtig omhoog en trek de hendel naar buiten.
※ De hendel sluiten: Duw de hendel naar binnen en laat de hendel zakken.

De hendel openen en sluiten

/ Persvat02
⑦

②

③

⑤

⑥

④

①

(dicht) (open)

Details onderdeel 

Details onderdeel
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 y Met deze zeef wordt sap geperst uit normale groenten en fruit met voldoende vruchtvlees. (Gebruik 
voor zacht fruit de smoothiezeef.)

 y Classificatie van zeef: zwart van kleur en donkerder dan de smoothiezeef. Op het lipje van de 
sapzeef staat de markering [J].

 y Gebruik de sapzeef om sap te persen uit normale groenten en fruit, zoals appel, peer en broccoli. 
Sommige ingrediënten vereisen een zorgvuldige voorbereiding. In de onderstaande lijst ziet u hoe 
ze moeten worden voorbereid.

Wortelgroenten

Verse zoete 
aardappel, gember, 

wortel, verse 
aardappel,	knoflook,	

etc. 

Was de ingrediënten grondig onder stromend water om vuil en zand 
te verwijderen. Ingrediënten met veel vezels, zoals gember, moeten 
worden geschild, in stukjes worden gesneden en langzaam worden 
ingevoerd. Snijd andere wortelgroenten in stukjes van 3-4 cm. Als 
u grote hoeveelheden ingrediënten verwerkt, moet u zich aan de
volgende procedure houden: pers 1 kg ingrediënten, demonteer 
de onderdelen en reinig ze.

Blad- en 
stengelgroenten

Tarwegras, bieslook, 
boerenkool,

peterselie, cactus, 
selderij, kool, 
spinazie, etc.

Snijd de ingrediënten in stukjes van 3-4 cm.
Dunne groenten, zoals tarwegras en bieslook, moeten per bosje 
worden ingevoerd.
Snijd de ingrediënten in stukjes van 3-4 cm. Als u grote 
hoeveelheden ingrediënten verwerkt, moet u zich aan de 
volgende procedure houden: pers 1 kg ingrediënten, demonteer 
de onderdelen en reinig ze.
  Spinazie produceert sap met veel schuim. Gebruik daarom 

slechts een kleine hoeveelheid spinazie voor gemengde sappen.

Fruit met een 
dikke schil

Granaatappel, 
watermeloen, etc. 

Verwijder de schil en snijd het vruchtvlees in stukjes die in de 
vulbuis passen. Verwijder zaden die niet eetbaar zijn.

Steenvruchten
Dadel, abrikoos, 

pruim, perzik, kers, 
etc. 

Bij fruit met grote en harde pitten die niet eetbaar zijn, moeten de 
pitten worden verwijderd en mag alleen het vruchtvlees worden 
gebruikt.
Snijd het fruit in stukjes die in de vulbuis passen.

Noten en bonen Amandel, walnoot, 
geweekte bonen, etc.

Voer niet enkel noten in maar combineer ze met groenten en fruit. 
Voer eerst groenten en fruit in en voeg daarna wat noten toe. Bonen 
moeten voor gebruik 24 uur worden geweekt in water.
Gebruik voor bonensap de verhouding 1:1 voor het water en de 
bonen.

Gebruik voor 
zacht fruit de 
smoothiezeef

Banaan, aardbei, kiwi, 
tomaat, kerstomaat, 
mango, ananas, etc.

Hiervoor mag de sapzeef niet worden gebruikt.
Gebruik de smoothiezeef.

/ Sapzeef (zwart)03

① Lipje sapzeef: Lipjes
voor het koppelen van het 
persvat en de zeef. Plaats 
de lipjes in de uitsparingen
van het persvat.

J

①

Details onderdeel
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 y Met deze zeef wordt sap geperst uit zacht fruit en vezelrijk fruit met veel vruchtvlees.
 y Classificatie van zeef:  De smoothiezeef is oranje van kleur.  

Op het lipje van de smoothiezeef staat de markering [S].
 y Raadpleeg de onderstaande tabel voor het te gebruiken fruit en de voorbereiding van de 

ingrediënten.

Citrusvruchten
Grapefruit, 

sinaasappel, citroen, 
etc.

Verwijder de schil en snijd het vruchtvlees in stukjes die in de 
vulopening passen. Verwijder de pitjes voordat u de ingrediënten 
invoert. 

Fruit met een 
dikke schil

Pitaja, meloen, 
ananas, etc.

Verwijder de schil en snijd het vruchtvlees in stukjes die in de 
vulopening passen. Verwijder de pitjes voordat u de ingrediënten 
invoert. 

Steenvruchten/ 
druiven

Zachte perzik, zachte 
dadel, oude appel, 

druif, etc.

Bij fruit met harde pitten die niet eetbaar zijn, zoals perziken, 
moeten de pitten worden verwijderd en moet het vruchtvlees in 
stukjes worden gesneden die in de vulopening passen. 
Verwijder de steeltjes van druiven. Als het ingrediënt te zacht is, 
voegt u een kleine hoeveelheid van een ander ingrediënt toe tijdens 
het persen.

Zacht fruit en 
zachte groenten

Bessen, tomaat, 
kerstomaat, ananas, 

etc.

Was het fruit en snijd het in stukjes die in de vulopening passen. 
Verwijder eventuele steeltjes.

Aardbei, kiwi, mango, 
etc.

Verwijder de schil en het steeltje. Als u sap wilt maken van één 
ingrediënt, moet u eerst een stukje vezelrijk ingrediënt of een appel 
of wortel invoeren voordat u het zachte ingrediënt invoert.

Banaan
Voeg slechts een kleine hoeveelheid toe aan andere ingrediënten 
om gemengd sap te maken.
Verwijder de schil en snijd het ingrediënt in stukjes van 3-4 cm.

/  Smoothiezeef 
(oranje)

04

① Lipjes smoothiezeef: Gebruik
de lipjes om de zeef aan het 
persvat te bevestigen. Plaats 
de lipjes in de uitsparingen van 
het persvat bij het monteren.

①

�� Let op de ingrediënten als u een allergie hebt.
�� Raadpleeg de instructies voor het voorbereiden van ingrediënten en kies de geschikte zeef voor het 
ingrediënt. 
�� Het sap kan gaan lekken of het apparaat kan beschadigd raken.
�� Verboden	ingrediënten: het	gebruik	van	deze	ingrediënten	kan	leiden	tot	schade	of	een	defect.

 y Ingrediënten waaruit geen sap kan worden gewonnen, zoals sesamzaad, koffiebonen, boomschors, 
Chinese peper

 y Gekookte ingrediënten (aardappel, zoete aardappel, pompoen, kastanje), aal, garnalen, slakken, 
inktvis, zoute vis, etc.

 y Fruit ingemaakt in sterke drank, honing, suiker, etc. (bijvoorbeeld druiven, frambozen, moerbeien, 
etc.) en enzymen (herbacea, rock pine, etc.)

 y Ingrediënten waaruit volgens de eigenschappen van het ingrediënt geen sap kan worden gewonnen, 
zoals aloë, cactus, eikels, etc. (Neem contact op met de klantenservice van Hurom en vraag welke 
ingrediënten u wel kunt gebruiken. Wij zullen uw vraag gedetailleerd beantwoorden.)

 y Gebruik het apparaat niet om graan te malen.
 y IJs verkregen door water in te vriezen (niet gebruiken voor de sapzeef en de ijszeef)
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Draai naar links of rechts om te starten, te stoppen of om de 
ingrediënten terug te duwen.
[  ]: Starten - wordt gebruikt om het apparaat te starten en 
sap te persen.
[  ]: Stoppen - wordt gebruikt om het apparaat stop te zetten.
[  ]: Omkeren -  wordt gebruikt om de druk in het persvat te 

verlagen door de ingrediënten omhoog te 
duwen wanneer het apparaat stopt of als er te 
veel ingrediënten worden gebruikt. 

Details onderdeel

/ IJszeef 

/ Schakelaar 

05

06

 y Gebruik deze zeef om slushies, smoothies en ijs te maken van ingevroren fruit.
 y De ijszeef wordt gebruikt zonder buitenste zeef.
 y Snijd het fruit in blokjes van 2 cm en vries deze in voordat ze worden gebruikt.
 y Bij fruit met harde pitten die niet eetbaar zijn, moeten de pitten worden verwijderd voordat het 

ingrediënt wordt gebruikt.
 y Gebruik het apparaat niet om ijsblokjes of andere ingevroren ingrediënten te malen.
 y Het apparaat stopt als u te veel ingrediënten tegelijk of te grote stukken invoert. Voer per keer een 

kleine hoeveelheid ingrediënten in.
 y Als u half ontdooid fruit gebruikt in de juicer, kan er sap lekken uit de pulp-/ijsuitvoer. (Dit is 

normaal en geen defect.)
 y Raadpleeg de onderstaande tabel voor het te gebruiken fruit en de voorbereiding van de 

ingrediënten. (Voeg ze toe in kleine hoeveelheden.)

Fruit met een 
dikke schil

Watermeloen, 
meloen, etc.

Verwijder de schil, snijd het vruchtvlees in stukjes die in de vulbuis passen en 
vries ze in.

Fruit met 
pitten

Mango, perzik, 
druiven, etc.

Gebruik alleen ingevroren fruit zonder zaden of pitten. Bij fruit met harde 
pitten die niet eetbaar zijn, zoals mango, perzik en citroen, moeten de pitten 
worden verwijderd en moet het fruit worden ingevroren. Kies voor pitloze 
druiven en vries ze in.

Zacht fruit 
en zachte 
groenten

Banaan, aardbei, 
kiwi, tomaat, 

kerstomaat, etc.

Verwijder de schil van de banaan en kiwi en snijd het fruit in stukken van 3-4 
cm.
Verwijder het steeltje van kerstomaten, aardbeien, etc. en vries ze in voor 
gebruik.

① Markering: Bij het plaatsen van
de ijszeef in het persvat moet het 
nokje op de zeef in de uitsparing 
van het persvat passen.

①

(Kan alleen worden gebruikt als u de schakelaar vasthoudt. Stopt zodra u de schakelaar loslaat.)



12 Montage van het bovenstuk voor sap

④

⑦

⑤

②

①

③

⑥

Persvat 

Buitenste zeef

Binnenste zeef

Vijzel

Vulbuis

01 Plaats de lipjes van de buitenste zeef (④) in 
de uitsparingen van het persvat (③).

03 Plaats de vulbuis op het persvat door 
de markering op de vulbuis [  ] (⑦) 
uit te lijnen met de markering op het 
persvat [  ].
Als de onderdelen niet correct zijn 
gemonteerd, kan de vulbuis niet worden 
gesloten.

Persvat

Vulbuis

Montage-instructies

Vijzelafdichting

Montage-instructies

Lipje op zeef

Uitsparing in persvat

Hendel

Montage-instructies

Buitenste 
zeef

Montage van het bovenstuk voor sap



13  De montage-instructies voor de motorbasis staan op pagina 16.

01 Plaats de binnenste zeef in de buitenste zeef. 
Het koppelingspunt (⑤) van de binnenste zeef 
en de lipjes van de buitenste zeef (④) moeten 
worden uitgelijnd. 

04 Draai de vulbuis naar rechts naar de 
markering [  ] op het persvat. 
De vulbuis kan niet worden gesloten als de 
onderdelen niet correct zijn gemonteerd.

02 Plaats de vijzel in 02.
De vijzelafdichting (⑥) moet correct onder de 
vijzel zijn geplaatst voordat u de onderdelen 
monteert.

05 De hendel (①) van het persvat moet gesloten 
zijn.
1. De markering [  ] op de hendel moet zijn 
uitgelijnd met de markering [  ] op het persvat.
2. Als de hendel niet goed sluit, giet u wat water op 
de afdichting. Sluit vervolgens de hendel.
3. Als de afdichting niet correct is gemonteerd of 
als de hendel niet goed is gesloten, kan deze open 
gaan tijdens het gebruik of kan er sap lekken.

Vijzel

Binnenste 
zeef

Hendel

Persvat

Vulbuis

Buitenste
zeef

Vulbuis
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③

⑤

④

②

①

Persvat

IJszeef 

Vulbuis

Vijzel

IJszeef

Persvat

Vulbuis

Montage-instructies

Vijzelafdichting

Montagenokjes op de ijszeef

Montage-instructies

Hendel

Montage van het bovenstuk voor sap

01 Plaats de ijszeef in het persvat.
Beweeg de zeef naar links en rechts tot het 
nokje op de zeef in de uitsparing onderaan 
het persvat valt (③).

02 Lijn de markering [  ] (⑤) op de 
vulbuis uit met de markering [  ] (②) 
op het persvat.
De vulbuis kan niet worden gesloten 
als de onderdelen niet correct zijn 
gemonteerd.

Montage van het bovenstuk voor ijs
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IJszeef

Vulbuis

Vulbuis

Hendel

Vijzel

 De montage-instructies voor de motorbasis staan op pagina 16.

03 Draai de vulbuis naar rechts naar de 
markering  
[  ] op het persvat.
De vulbuis kan niet worden gesloten als de 
onderdelen niet correct zijn gemonteerd.

01 Plaats de vijzel in 01.
De vijzelafdichting (④) moet correct onder de 
vijzel zijn geplaatst voordat u de onderdelen 
monteert.

04 Zet de hendel (①) van het persvat helemaal 
open.
Het ijs komt uit de pulp-/ijsuitvoer.
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② ①

 Controleer of u de juiste zeef gebruikt.
Het sap wordt niet goed geëxtraheerd als u niet de juiste zeef voor het ingrediënt gebruikt.

 Controleer of de vulbuis goed gesloten is. Als dit niet het geval is, werkt het apparaat niet.

 Controleer of de sapstop gesloten is. Houd deze gesloten tot u het sap wilt schenken.

 Controleer of het bovenstuk correct is gemonteerd.
Als dit niet het geval is, werkt het apparaat niet nadat u het bovenstuk op de motorbasis hebt 
geplaatst. 

 IJs komt uit de pulp-/ijsuitvoer.

 Sluit de hendel tijdens het persen van sap.

 Open de hendel volledig bij het maken van ijs.
Als u sap maakt terwijl de hendel niet goed gesloten is, kan deze open gaan tijdens het gebruik. De 
pulp wordt gewoon uitgevoerd als u sap maakt terwijl de hendel gesloten is.

  Controle na montage

01 Plaats het persvat op de motorbasis.

01 Plaats het sapvat (①) en het pulpvat (②) wanneer u sap maakt.

Plaats het vat (②) onder de pulpuitvoer wanneer u ijs maakt.

Het ijs komt uit de pulp-/ijsuitvoer.

Montage van het persvat op de motorbasis



17 Het gebruik van de schakelaar / Wanneer de vijzel stopt met draaien

 De vijzel stopt met draaien als u te veel ingrediënten gebruikt of ingrediënten te snel invoert.
  Als het apparaat na het uitvoeren van de onderstaande stappen nog steeds niet werkt, zet u het apparaat 

uit en neemt u contact op met de klantenservice van Hurom.

1 Draai de schakelaar naar [REV] en houd deze 3-5 seconden vast. Herhaal dit 2-3 keer.
De ingrediënten worden hierdoor teruggeduwd in het persvat. Voor het gebruik van deze functie moet u 
de schakelaar vasthouden. Het apparaat stopt zodra u de schakelaar loslaat.

1 Als de vijzel niet meer draait, zet u de schakelaar op [ON].
Als u de schakelaar op [ON] of [REV] wilt zetten, moet de vijzel eerst volledig zijn gestopt voordat u aan 
de schakelaar draait.

①	 Draai naar rechts om te starten, zet de schakelaar in het midden om te stoppen en draai naar links om de 
ingrediënten terug de duwen (Reverse).

②	 Voor uw veiligheid stop het apparaat niet abrupt, maar gaat het steeds langzamer draaien wanneer u de 
schakelaar op ́ Stoppen  ́[  ] zet.

③	 Voor het terugduwen van de ingrediënten moet u de schakelaar op [REV] zetten en vasthouden. (Het apparaat 
stopt zodra u de schakelaar loslaat.)

Het gebruik van de schakelaar 

De vijzel stopt met draaien

Het gebruik van de schakelaar / Wanneer de vijzel stopt met draaien
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01

03

06

02

05

07 08

04

Instructies: sap/ijs maken

Instructies
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01  Sap: zorg ervoor dat de hendel van het persvat en de sapstop goed gesloten zijn.

① De pulp wordt gewoon uitgevoerd terwijl de hendel gesloten is. De hoeveelheid pulp en de 
uitvoersnelheid zijn afhankelijk van de gebruikte ingrediënten.

 IJs: zet de hendel van het persvat helemaal open.

02  Draai de schakelaar naar rechts naar [ON].

① De klik die u hoort wanneer u aan de schakelaar draait, is het geluid van het bovenstuk dat aan 
de motorbasis wordt gekoppeld.

② Voor uw veiligheid kan de motorbasis niet draaien zonder bovenstuk en werkt het apparaat 
alleen als het bovenstuk correct is gemonteerd.

03  Voer de ingrediënten langzaam in via de vulbuis.

04   Als het ingrediënt niet goed kan worden ingevoerd of vastzit, gebruikt u de 
aandrukstaaf om het ingrediënt naar beneden te duwen.

① Gebruik alleen de aandrukstaaf en niet uw vingers of een ander voorwerp. Dit kan het apparaat 
beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

② Als het apparaat stopt omdat er te veel ingrediënten worden gebruikt, zet u de schakelaar op 
[REV] om de ingrediënten omhoog te duwen.

03  Als het persvat wordt gevuld met sap, opent u de sapstop.

① Afhankelijk van de soort ingrediënten die u gebruikt, kan het sapvat zich snel vullen. Voorkom 
dat er sap lekt.

② Bij ingrediënten die sap met veel schuim produceren, zoals kool en appel, houdt u de sapstop 
open tijdens het persen.

03   Voeg de laatste ingrediënten toe en laat het apparaat nog een minuut draaien. Bij het 
uitvoeren van het sap, opent u de hendel om de resterende pulp uit te voeren terwijl het 
apparaat nog draait.

① De laatste ingrediënten worden langzaam geperst. Dit kan even duren.
② Open de hendel en voer de restende pulp af zodat u de vulbuis beter kunt schoonmaken.
③ Wanneer u ijs maakt, moet de hendel altijd geopend zijn.

04   Als er geen pulp meer wordt uitgevoerd, zet u de schakelaar op [  ] om het 
apparaat te stoppen.

① Voor uw veiligheid en de beste prestaties duurt het stoppen van het apparaat 3-4 seconden 
nadat u de schakelaar op [  ] hebt gezet.

02   Eventueel resterend sap/ijs in het persvat kan worden uitgevoerd door het 
bovenstuk naar links en rechts te kantelen.

① Bij dik sap, zoals tomatensap, kan er wat sap achterblijven in het persvat.

Instructies: sap/ijs maken
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  Wanneer u het apparaat stopzet, komt de motor 
langzaam tot stilstand. Wacht 3 seconden nadat 
de motor is gestopt voordat u het bovenstuk 
verwijdert.

01  Verwijder het bovenstuk van de motorbasis. 
Draai de vulbuis open en til deze omhoog om het 
bovenstuk te demonteren.

02  Gebruik een reinigingsborstel en maak het 
bovenstuk schoon onder stromend water.

03  Open de hendel en sapstop tijdens het reinigen.

04  Reinig de motorbasis met een vochtige, zachte 
doek.

05  Siliconen afdichtingen moeten regelmatig worden 
gedemonteerd en vervangen. Hierop kunnen 
namelijk schimmels groeien (vijzelafdichting, 
sapstopafdichting, hendelafdichting, 
persvatafdichting).

06  Laat de onderdelen 30 minuten weken in een 
mengsel van water, soda, citroenzuur of azijn. 

  Als het bovenstuk niet direct na gebruik wordt gereinigd, kan de pulp opdrogen en aankoeken. Dit 
bemoeilijkt het demonteren en reinigen en kan leiden tot verminderde prestaties. Gebruik geen heet of 
kokend water, een ijzeren schraper, schuurmiddelen, oplosmiddelen of scherp gereedschap voor het 
reinigen. Reinig de onderdelen niet in een vaatwasmachine. Na het reinigen laat u de onderdelen goed 
drogen en bergt u het apparaat op een schone plaats op.

Demonteren en reinigen

Demonteren en reinigen / Siliconen onderdelen demonteren en reinigen
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De hendelafdichting monteren en demonteren 
(De hendel kan niet worden gesloten als deze niet correct is gemonteerd.)

(Afdichtingen slijten en moeten elke 6-12 maanden worden vervangen. Nieuwe onderdelen kunnen worden 
aangeschaft via de klantenservice.)

Siliconen onderdelen demonteren en reinigen

De vijzelafdichting monteren en demonteren
(De vulbuis kan niet worden gesloten als de interne onderdelen niet correct zijn gemonteerd.)

01  Draai de vijzel om en verwijder de 
afdichting.

02  Reinig de afdichting en plaats 
deze met het dunne deel naar 
buiten gericht terug op de vijzel.

03  Duw de afdichting tegen de 
vijzel tot de ring goed vastzit.

De hendelafdichting monteren en demonteren 
(De hendel kan niet worden gesloten als deze niet correct is gemonteerd.)

01  Verwijder de afdichting door deze aan 
een kant naar binnen te trekken.

04  Na het reinigen duwt u eerst 
een kant van de afdichting in de 
hendel.

05  Duw de rest in tot de afdichting 
goed vastzit.

De sapstopafdichting monteren en demonteren
(Als de afdichting niet correct is gemonteerd, kan er sap lekken.)

01  Verwijder de afdichting door deze aan 
een kant naar binnen te trekken.

06  Na het reinigen plaatst u eerst 
de ene kant van de afdichting.

07  Plaats vervolgens de rest van de 
afdichting om de rand.

De persvatafdichting monteren en demonteren
(Als de afdichting niet correct is gemonteerd, kan er sap lekken.)

01  Verwijder de afdichting door deze 
aan een kant naar binnen te 
trekken.

02  Na het reinigen haakt u een kant 
in de opening van het persvat. 
Let hierbij op de boven- en 
onderkant van de afdichting.

03  Duw de rest van de afdichting in 
de opening. De ring mag hierbij 
niet omvouwen.
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Lees het volgende voordat u een reparatieverzoek indient.
Voor vervolgservice en eventuele vragen over het product neemt u contact op met onze klantenservice of gaat u naar onze 
website op http://www.globalhurom.com.
Houd het nummer van de fabrikant of het nummer onder de barcode bij de hand wanneer u follow-up service of onderdelen 
aanvraagt. 

1. Ik hoor een klikgeluid
wanneer ik het 
apparaat start.

U hoort dit geluid wanneer de vijzel vastklikt op de motor. Dit heeft geen gevolgen voor het 
gebruik.

2. Ik hoor een piepend
geluid. Dit wordt veroorzaakt door wrijving tussen de vijzelafdichting en het persvat. Dit is normaal.

3. De motorbasis werkt 
niet zonder bovenstuk. Voor uw veiligheid werkt de juicer alleen als het bovenstuk correct is gemonteerd.

4. Lijn de 
veiligheidssensoren uit. Voor uw veiligheid werkt het apparaat alleen als de veiligheidssensoren correct zijn uitgelijnd. 

5. Het apparaat werkt
niet.

Controleer of het netsnoer 
correct is aangesloten. 

Het apparaat werkt mogelijk niet na langdurig gebruik (30 
minuten of meer). U kunt het apparaat weer gebruiken als 
de motor is afgekoeld.

Controleer of de vulbuis correct 
is geplaatst.

Het apparaat werkt niet als de vulbuis niet correct is 
geplaatst. De markering op het persvat (een slotje) moet 
zijn uitgelijnd met de markering op het deksel (een 
driehoek).

Controleer of het apparaat 
correct is gemonteerd. Raadpleeg de montage-instructies op pagina 8-12.

6. Het apparaat stopt
tijdens normaal 
gebruik.

Gebruikt u te veel ingrediënten of 
te grote stukken?

Raadpleeg pagina 17 in deze handleiding en volg de 
instructies voor de functie [REV].

7. De vijzel is gescheurd of
bevat krassen.

De bovenkant van de vijzel is gescheurd of bevat krassen. De vijzel heeft meerdere rechte 
gietpunten en één krom gietpunt aan de boven- en zijkant vanwege het gieten van de vijzel. Dit 
is normaal en heeft geen invloed op het gebruik.

8. Na het invoeren van 
de ingrediënten lekt 
er meteen sap uit de
uitvoer.

Afhankelijk van de gebruikte ingrediënten kan er sap uit de pulpuitvoer komen. Dit is geen 
defect, maar wordt veroorzaakt door het soort ingrediënt. Het lekken stopt wanneer het 
apparaat wordt ingeschakeld. Als er sap uit de uitvoer blijft stromen, neemt u contact op met 
de klantenservice. 

9. Er lekt sap vanaf de
bovenkant van de 
motorbasis.

Hebt u te veel ingrediënten 
ingevoerd? Als er sap blijft 
stromen vanaf de bovenkant van 
de motorbasis, neemt u contact 
op met de klantenservice.

Als er meer ingrediënten worden ingevoerd dan de 
capaciteit van het persvat, kan er sap lekken tussen de 
vulbuis en het persvat. Wanneer u een grote hoeveelheid 
sap perst, moet u de hendel en sapstop regelmatig openen 
om de inhoud af te voeren. Veeg eventueel water of sap 
meteen van de motorbasis.

Is de persvatafdichting correct 
gemonteerd?

Als de persvatafdichting verkeerd is gemonteerd, zal er 
sap lekken. Controleer of de persvatafdichting correct is 
gemonteerd.

10. De vulbuis kan niet 
worden geopend.

Het apparaat bevat mogelijk te 
veel resterende pulp.

Open de hendel en zet schakelaar op [ON] om de pulp af te 
voeren, of gebruik de functie [REV] 5 seconden en herhaal 
dit 2-3 keer. U kunt de vulbuis hierna gemakkelijk openen.

Hebt u een hard ingrediënt 
ingevoerd (bijvoorbeeld fruit met 
een harde pit)?

Als dit het geval is, kan het apparaat door het gebruik van 
de functie [REV] verder beschadigd raken. Neem contact op 
met onze klantenservice voor een reparatieverzoek.

11. Het persvat schudt 
tijdens het persen.

Het apparaat kan iets schudden door de kinetische energie van de motor. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de gebruikte ingrediënten (hard of zacht) kunnen de bewegingen van het 
apparaat verschillen. Dit is normaal omdat de beweging wordt veroorzaakt door de draaiende 
vijzel. Dit wordt niet als een probleem gezien. Het apparaat schudt mogelijk meer wanneer u 
harde ingrediënten perst (bijvoorbeeld wortel/aardappel/radijs/biet/koolraap, etc.) vergeleken 
met wanneer u zachte en waterige ingrediënten perst. 

12. Ik heb de hendel 
gesloten, maar er wordt 
geen pulp uitgevoerd.

De pulp wordt ook gewoon uitgevoerd als de hendel gesloten is. De hoeveelheid pulp en de 
uitvoersnelheid zijn afhankelijk van de gebruikte ingrediënten. 

Voordat u een reparatieverzoek indient

Voordat u een reparatieverzoek indient
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Productspecificaties

Productnaam Hurom Slow Juicer Geschatte gebruiksduurMinder dan 30 minuten

Modelnaam H-100 serie Snoerlengte 1,4 m

Nominale spanning 230 - 240 V Motor Eenfase-inductiemotor

Geschatte frequentie 50 Hz

Stroomverbruik
is laag bij een
hoog nominaal
energieverbruik.

Zekering 250 V 5 A

Gewicht 5,8 kg

Nominaal energieverbruik 150 W Afmetingen B 293,3 mm / L 210,9 mm / 
H 462 mm

RPM 43 rpm

Garantie

Productnaam Klantnaam Modelnaam

Leverancier Aankoopdatum Serienummer van fabrikant

Adres

Belangrijk: Voor een betere bescherming van uw aankoop vult u dit formulier in en stuurt u het naar het 
lokale verkooppunt waar u het apparaat hebt aangeschaft. Bewaar de originele bon.

Dit bewijst dat de Hurom Slow Juicer onder de garantie van HUROM valt en vrij is van materiaal- of 
fabricagefouten.

Hurom biedt een garantie van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. 

De dekking geldt alleen met een bewijs van aankoop van een erkend verkooppunt. 

(Er is geen internationale garantie beschikbaar.)

Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, commercieel 
gebruik, modificatie, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of schade veroorzaakt door 
onderdelen of onderhoud waarvoor HUROM geen toestemming heeft gegeven. Schade door transport moet 
worden geclaimd bij de vervoerder. HUROM wijst alle aansprakelijkheid af voor gevolgschade door incidenteel 
verlies veroorzaakt door het gebruik van dit apparaat. 

Aan de onderkant van uw Hurom-product vindt u een sticker met een barcode.  
Deze barcodesticker geeft aan dat het een origineel Hurom-product betreft en bevat tevens de 
fabricagedatum van het product. De fabrieksgarantie van Hurom dekt geen producten met een 
ontbrekende of beschadigde barcodesticker. Inspecteer de producten na ontvangst. 

Neem voor onderhoud en hulp bij technische problemen contact op met onze klantenservice.

Fabrikant: 
Website Hurom: www.globalhurom.com

Productspecificaties / Garantie
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