GEBRUIKERSHANDLEIDING
SLOWJUICER
model WM-2008 SJ

Wartmann™
www.wartmann.cooking
i

INHOUD
WELKOM..................................................................................................................................... 1
Gefeliciteerd met uw aankoop ............................................................................................... 1
Een prima keuze ..................................................................................................................... 1
BELANGRIJK ................................................................................................................................ 2
Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik ............................................................................ 2
Controleer elektrische aansluitingen ..................................................................................... 2
Let op: Bewegende delen ....................................................................................................... 2
Pas op met water .................................................................................................................... 2
Gebruik originele accessoires ................................................................................................. 3
Voorzorgsmaatregelen ........................................................................................................... 3
VOEDSELVEILIGHEID ................................................................................................................... 4
Fruit- en groentesap en tarwegras ......................................................................................... 4
Noten ...................................................................................................................................... 4
Fruitijs ..................................................................................................................................... 4
VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK ............................................................................ 5
De Wartmann® Slowjuicer uitpakken..................................................................................... 5
Onderdelen en accessoires..................................................................................................... 5
Montage (en demontage)....................................................................................................... 6
Methode 1 .............................................................................................................................. 6
Methode 2 .............................................................................................................................. 7
DE WARTMANN SLOWJUICER GEBRUIKEN ................................................................................ 9
NA GEBRUIK.............................................................................................................................. 11
Uitschakelen ......................................................................................................................... 11
Reinigen (schoonmaakinstructies) ....................................................................................... 11
Opslaan ................................................................................................................................. 12
Onderhoud............................................................................................................................ 12
DE WARTMANN® SLOWJUICER RECYCLEN .............................................................................. 13
BIJLAGE: STORINGEN VERHELPEN ............................................................................................ 13

ii

WELKOM
Gefeliciteerd met uw aankoop
Wartmann wenst u veel plezier met uw nieuwe Wartmann™ slowjuicer. De Wartmann™
slowjuicer haalt op een slimme manier voedingsstoffen uit groenten en fruit door deze te
scheiden in sap en pulp. De slow juicer is geschikt voor harde en zachte vruchten, groenten
zoals wortel, paprika, selderij, radijs, kool en tarwegras. Met de meegeleverde dichte zeef
maakt u bovendien zelf uw eigen fruitijs, pesto en pastasauzen. De mogelijkheden zijn bijna
oneindig: bijna alle soorten fruit en groenten, tarwegras, aloëbladen en noten (wel minimaal
24 uur laten weken) kunnen worden verwerkt tot heerlijk sap!
Een prima keuze
De Wartmann™ slowjuicer is gemaakt van uiterst duurzame materialen die geschikt zijn voor
direct contact met levensmiddelen. De Wartmann™ slowjuicer beschikt over een krachtige en
onderhoudsvrije inductiemotor met planetaire overbrenging. De pulp- en sapcontainer zijn
gemaakt van Tritan kunststof (Eastman Tritan™ copolyester), de zeven en de persschroef zijn
van Ultem thermoplastic (ULTEM™ Resin) gemaakt.
De Wartmann™ slowjuicer perst met een bijzonder laag toerental van 37 omwentelingen per
minuut. Hierdoor blijven vitaminen optimaal behouden! Bovendien is de Wartmann™
slowjuicer zeer eenvoudig en snel schoon te maken.
Het resultaat is een handige en efficiënte slow juicer met een maximaal rendement en lange
levensduur.
Wanneer u de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies opvolgt dan heeft u jarenlang
plezier van uw Wartmann™ slowjuicer.
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BELANGRIJK
Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie voor het gebruik en onderhoud van uw
Wartmann™ slowjuicer. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de Wartmann™
slowjuicer gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventueel toekomstig
gebruik.
Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Bij (semi-)
professioneel of onjuist gebruik, bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de
gebruiksaanwijzing en bij zelf uitgevoerde reparaties vervalt de garantie en weigert
Wartmann™ iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.
Niet geschikt voor kinderen
The Wartmann® Slowjuicer mag niet bediend worden door personen jonger dan 16 jaar. Zorg
ervoor dat, na gebruik, de Wartmann® Slowjuicer op een veilige plek staat, onbereikbaar voor
kinderen.
Controleer elektrische aansluitingen
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de Wartmann™ slowjuicer overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u de Wartmann™ slowjuicer aansluit. Sluit het
apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Wanneer de stekker, het netsnoer of de
Wartmann™ slowjuicer zelf beschadigd is dient u dit eerst te laten repareren of vervangen
door een erkend servicecentrum.
Let op: Bewegende delen
De Wartmann® Slowjuicer kent bewegende delen. Let er op dat, als het apparaat ingeschakeld
is, u niet in contact komt met de bewegende delen. De Wartmann® Slowjuicer zal automatisch
stoppen als de deksel wordt geopend. Verwijder deze beveiliging nooit. Stop nooit uw handen
of vingers in het bewegende apparaat. Bij een blokkade of een ander probleem dient u het
apparaat altijd compleet uit te schakelen, met het netsnoer uit het stopcontact, voordat u de
storing probeert te verhelpen. Volg de schoonmaakinstructies om de blokkade te verhelpen.
Pas op met water
De Wartmann™ slowjuicer bevat elektrische onderdelen. Zorg dat er nooit water op het
netsnoer, in de motor of nabij de start/stop knop kan komen om een elektrische schok en/of
beschadiging aan de Wartmann™ slowjuicer te voorkomen. Bij het reinigen van de
Wartmann™ slowjuicer dient u het apparaat altijd compleet uit te schakelen, met het netsnoer
uit het stopcontact. Bedien de Wartmann™ slowjuicer niet met natte of vochtige handen.
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Gebruik originele accessoires
Gebruik alleen originele Wartmann™ accessoires voor de Wartmann™ slowjuicer.
Accessoires van andere leveranciers worden niet ondersteund.
Voorzorgsmaatregelen
Plaats de Wartmann® Slowjuicer op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de
Wartmann® Slowjuicer niet kan omvallen. Als het apparaat schuin staat kan deze gaan lekken.
Als de deksel beschadigd is en de automatische stopfunctie niet meer werkt, dient u het
apparaat niet verder te gebruiken. Bied dan de Wartmann® Slowjuicer aan voor reparatie bij
uw dealer. Bij het reinigen van de Wartmann™ slowjuicer dient u het apparaat altijd compleet
uit te schakelen, met het netsnoer uit het stopcontact.
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VOEDSELVEILIGHEID
Fruit- en groentesap, tarwegras, melk uit noten, de Wartmann® Slowjuicer scheidt op een
slimme manier deze in sap (melk) en pulp.
Werk altijd hygiënisch en gebruik alleen verse producten die tot aan de bereiding goed
gekoeld bewaard zijn. Controleer of voedsel is bedorven voordat u het gebruikt. Bedorven
voedsel kan uw hele partij besmetten. Aangeraden wordt om alleen vers en, indien mogelijk,
seizoensgebonden producten te gebruiken.
Fruit- en groentesap en tarwegras
Spoel de ingrediënten met schoon water. Zorg er voor dat het ingrediënt geen verontreinigen,
zoals zand, steentjes, pitten en harde stukken, bevat. Koel de ingrediënten voordat u deze
perst. Hierdoor wordt het sap minder vlezig. Snijd de ingrediënten in stukken die in de
invoerkoker passen. De stukken mogen niet langer zijn dan 5 centimeter met een maximale
dikte van 4 centimeter. Vezelige groenten zoals bleekselderij, boerenkool, spinazie en alle
grassoorten tot circa 3 centimeter lengte. Deze groenten dienen ook los verwerkt te worden.
Maak hiervan geen balletjes of soortgelijk. Bij grotere bladgroenten met een lange steel kunt
u het beste de steel eerst verwijderen en in stukjes van maximaal 5 centimeter lengte
toevoegen. Grotere stukken zacht fruit of groente, met een maximale diameter van 7,5
centimeter, kunnen door de aanvoerklep te kantelen, in zijn geheel in de slowjuicer.
Noten
De Wartmann® Slowjuicer is ook geschikt om melk uit noten te persen. Voordat u noten zoals
amandelen, pistaches en paranoten gaat persen dient u deze minimaal 24 uur te weken.
Hiervoor plaatst u de noten, geheel ondergedompeld in water, voor minimaal 24 uur in de
koelkast. De noten nemen dit water op en worden zacht. Controleer dit door een noot door
midden te snijden of er in te prikken. Dit moet, zonder enige moeite, lukken. Na dit proces zijn
de noten geschikt voor het persen.
Fruitijs
Met bevroren stukjes fruit kunt u met de Wartmann® Slowjuicer eenvoudig fruitijs maken.
Snijd zacht fruit, zoals bananen, mango en kiwi in stukjes die in de invoerkoker passen. Plaats
dit fruit 8 – 10 uur in de vriezer. Dit bevroren fruit circa 5 minuten ontdooien bij
kamertemperatuur en het is gereed voor gebruik.
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VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK
De Wartmann® Slowjuicer uitpakken
Haal de Wartmann® Slowjuicer uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
De Wartmann® Slowjuicer is een dusdanig slim ontwerp dat de diverse onderdelen en
accessoires het apparaat geschikt maken voor typische perstechnieken.
Onderdelen en accessoires
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Montage (en demontage)
De Wartmann® Slowjuicer bestaat uit het motorhuis (onder) en de complete persunit (boven).
De complete persunit kan op twee manieren op het motorhuis ge(de)monteerd worden.
Methode 1
Bij deze methode wordt de complete persunit in losse onderdelen op het motorhuis
gemonteerd.
Plaats de gewenste zeef (grove, fijnmazige of dichte) in
de schraper (1). De sapbeker wordt op het motorhuis
geplaatst (2) en vervolgens wordt de schraper (inclusief
zeef) in de sapbeker geplaatst (3). Nu volgt de
persschroef (4), even licht aanduwen en vervolgens
wordt de invoerkoker op de sapbeker gemonteerd (5).
Let er op dat de twee uitsparingen aan de onderzijde
van de sapbeker, precies over de twee plastic palletjes
vallen.
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Draai de invoerkoker met de wijzers van de klok mee tot deze vastklikt (zie de indicatie ‘close’
op de sapbeker). Controleer of alle onderdelen vast zitten. Zorg ervoor dat de aan/uit
schakelaar (links- en rechtsdraaiend) in de uit positie staat. Zet onder de uitvoeropeningen de
verzamelcontainers. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. De Wartmann® Slowjuicer is
nu klaar voor gebruik.
Methode 2
Bij deze methode worden de onderdelen van de persunit los van het motorhuis gemonteerd
waarna de complete persunit in zijn geheel op het motorhuis wordt geplaatst.
Plaats de gewenste zeef (grove, fijnmazige of dichte) in de schraper (1). De schraper wordt in
de sapbeker gezet (2). Vervolgens wordt de persschroef in de sapbeker geplaatst (3). Nu
wordt de invoerkoker op de sapbeker gemonteerd (4).
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De complete persunit wordt nu op het motorhuis geplaatst (5). Let er op dat de twee
uitsparingen aan de onderzijde van de sapbeker, precies over de twee plastic palletjes vallen.
Controleer of alle onderdelen vast zitten. Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar (links- en
rechtsdraaiend) in de uit positie staat. Zet onder de uitvoeropeningen de verzamelcontainers.

Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. De Wartmann® Slowjuicer is nu klaar voor gebruik.
Voor het demonteren van de Wartmann® Slowjuicer volgt u het proces in omgekeerde
volgorde. De complete persunit kan in zijn geheel van het motorhuis (methode 2) maar ook
in losse onderdelen (methode 1) gedemonteerd worden. Let er op dat u de invoerkoker nu
tegen de wijzers van de klok in los draait (zie indicatie ‘open‘ ).
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DE WARTMANN SLOWJUICER GEBRUIKEN
Voordat u de Wartmann® Slowjuicer gaat gebruiken dient u de juiste zeef te plaatsen. Voor
het fruitijs gebruikt u de dichte zeef. Het fruitijs verlaat als pulp de slowjuicer. Er is dan geen
sapopbrengst. De keuze tussen de grove of fijnmazige zeef is persoonlijk. De grove zeef geeft
een vezelrijk sap. De fijnmazige zeef houdt meer vezels tegen. Plaats de zeef zoals aangegeven
bij het hoofdstuk Montage (en demontage). Plaats de pulp- en de sapverzamelcontainer onder
de corresponderende uitstroomopeningen. Pas nadat de zeef is geplaatst en de Wartmann®
Slowjuicer compleet in elkaar is gezet, sluit u deze aan op het stopcontact.
De aan/uit schakelaar kent drie standen (1). In de neutrale stand staat de schakelaar in het
midden. Dit is weergegeven met een vierkantje. De Wartmann® Slowjuicer staat nu uit. Door
op het driehoekje naar links te duwen begint de persschroef linksom te draaien. Dit is de
vulstand waarbij de persschroef gaat draaien. U kunt nu de ingrediënten toevoegen via de
invoerkoker. Doe dit gelijkmatig en gebruik eventueel de meegeleverde stamper, om de
ingrediënten licht aan te duwen. Doe dit nooit met u handen en/of vingers of andere vreemde
voorwerpen. Met het schuifje bovenop de invoerkoker kunt u de vulklep kantelen waardoor
er grotere stukken zacht fruit of groente verwerkt kunnen worden. De Wartmann® Slowjuicer
perst het ingrediënt tot een sap en pulp. U kunt het sap en de pulp opvangen in de
verzamelcontainers bij de uitvoeropeningen. Als de sapopbrengst stagneert terwijl nog niet
alle ingrediënten verwerkt zijn kunt u de reverse functie kortstondig gebruiken. U duwt dan
de schakelaar richting het driehoekje dat naar rechts wijst. De persschroef wijzigt van
draairichting waardoor de ingrediënten omhoog gestuwd worden. Hierdoor worden de
ingrediënten gehusseld. Doe dit niet langer dan een paar tellen. Indien u de schakelaar los laat
zal de schroef stoppen met draaien. Vervolg het proces door het driehoekje dat naar links wijst
op de schakelaar wederom in te drukken.
Mocht er onverhoopt een blokkade optreden zet dan het apparaat direct uit. Haal de stekker
uit het stopcontact en probeer de blokkade te verwijderen door de demontage instructies te
volgen (zie hoofdstuk Montage (en demontage). Probeer op geen enkele wijze de blokkade te
verwijderen terwijl de Wartmann® Slowjuicer aanstaat.
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Indien u bepaalde ingrediënten wenst te mixen kunt u deze achtereenvolgens persen. U kunt,
desgewenst, het afsluitklepje bij de sap afvoeropening gesloten houden zodat de sappen in
de sapbeker reeds gemixt worden. Let er wel op dat dat sapbeker niet overstroomd.

Gebruik de Wartmann® Slowjuicer niet langer dan 20 minuten continu. De Wartmann®
Slowjuicer is voorzien van een beveiligingsmechanisme waardoor het apparaat na 20 minuten
gebruik vanzelf afslaat. Laat vervolgens het apparaat ongeveer 30 minuten ongebruikt.
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NA GEBRUIK
Uitschakelen
Zet de schakelaar van de Wartmann® Slowjuicer in de neutrale stand. U kunt nu het apparaat
nogmaals gebruiken of gaan reinigen zodat u wederom een schoon apparaat heeft voor het
volgende gebruik.
Reinigen (schoonmaakinstructies)
Om de Wartmann® Slowjuicer te reinigen dient u de onderdelen te demonteren. Voordat u
dit doet dient de Wartmann® Slowjuicer uitgeschakeld te zijn met het netsnoer uit het
stopcontact. Demonteer de onderdelen zoals aangegeven in hoofdstuk Montage (en
demontage).

Normaliter hoeft het motorhuis (1) niet schoongemaakt te worden. Lichte verontreinigingen
kunnen met een microvezeldoek en een zacht reinigingsmiddel worden verwijderd. Vermijd
direct contact met water. De onderdelen van de complete persunit (2) kunnen afzonderlijk
gereinigd worden. Dit kan met warm water, een universeel afwasmiddel en de meegeleverde
borstel. Gebruik geen stalen borstels die krassen kunnen opleveren. De plastic onderdelen zijn
vaatwasbestendig (maximaal 50 graden celsius). Plaats de zeven met de metalen onderdelen
niet in de vaatwasser. De rubberen pulpuitstroomopening (3) kunt u even lostrekken van de
opening zodat u deze makkelijker kan reinigen. Duw deze daarna weer op zijn plaats. Laat alle
onderdelen afzonderlijk drogen voordat u de Wartmann® Slowjuicer weer in elkaar zet.
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Opslaan
We adviseren om alle onderdelen en gebruikte accessoires, direct na gebruik, schoon te
maken om ongewenste bacteriegroei te voorkomen. Als u de Wartmann® Slowjuicer weer in
elkaar zet zorg er dan voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn. Plaats de Wartmann®
Slowjuicer, hoog en droog, buiten bereik van kinderen.

Onderhoud
De Wartmann® Slowjuicer heeft geen speciaal onderhoud nodig.
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DE WARTMANN® SLOWJUICER RECYCLEN
Wanneer de Wartmann® Slowjuicer zijn levensduur heeft bereikt dan dient u deze in te
leveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten. De Wartmann®
Slowjuicer kan niet met het normale huisvuil worden afgevoerd.

BIJLAGE: STORINGEN VERHELPEN
Normaliter functioneert de Wartmann® Slowjuicer naar wens. Wanneer zich onverhoopt toch
een storing voordoet probeert u dan eerst onderstaande adviezen.
SYMPTOOM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

De slowjuicer werkt niet.

De hoofdschakelaar aan de achterzijde
staat in de neutrale stand.

Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde
in de pers stand.

Het netsnoer is beschadigd of de stekker zit
niet goed in het stopcontact.

Controleer
het
netsnoer
op
beschadigingen en plaats daarna de
stekker terug in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Controleer met een ander elektrisch
apparaat of er spanning op het stopcontact
staat.

De slowjuicer is defect.

Biedt het apparaat ter reparatie aan.

Er is een lichte verstopping.

Zet het apparaat in de reverse stand. Doe
dit enkele seconden door op de aan/uit
knop het rechterdriehoekje ingedrukt te
houden. De ingrediënten worden naar
boven gestuwd. Zet nu de aan/uit knop
weer in pers stand (linksom draaiend).

Er is een blokkade in de slowjuicer
waardoor de aanvoer stagneert.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Reinig de slowjuicer
volgens de reinigingsinstructies en probeer
zo de blokkade op te heffen.

De rubberen pulpuitstroomopening is
verstopt.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Reinig de slowjuicer
met extra aandacht voor de rubberen
uitstroomopening, volgens de reinigingsinstructies.

Er is een blokkade in de slowjuicer.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Reinig de slowjuicer
volgens de reinigingsinstructies en probeer
zo de blokkade op te heffen.

De slowjuicer is defect.

Biedt het apparaat ter reparatie aan.

Er is een technische storing.

Schakel het apparaat uit, verwijder de
stekker uit het stopcontact, wacht 10
seconden en probeer het apparaat
opnieuw.

De slowjuicer is defect.

Biedt het apparaat ter reparatie aan.

De slowjuicer geeft onvoldoende tot geen
opbrengst.

De slowjuicer maakt een vreemd geluid.

De slowjuicer werkt niet langer naar
behoren.
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Typenummer

model WM-2008 SJ

Spanning
Vermogen
Massa
Afmetingen

220-240 volt / 50 Hz
Watt
Kg
18 X 23 x 46 cm (L x B x H)
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