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Når maskinen stopper
under brug

Før reparation

Specifikationer /
Garanti

Omega Juicer til husholdningsbrug
1. Læs “Forholdsregler” (side 6) og brug maskinen korrekt
2. Læs manualen - og gem den til senere opslag
3. Brug den ikke i lande med andet stik og volt
4. Maskinen kan ændres i fremtiden uden yderligere varsling
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Samling af maskinen
2

1
Indhak i den roterende
børste

!

* Hvis ikke sien er sat ordentligt
i den roterende børste, kan
tragten/låget ikke lukkes.

Pakningerne kan fjernes og renses.

Saml sien, så den sidder under toppen af den roterende børste
som vist på billedet
Hvis de ikke er samlet ordentligt, kan låget ikke sættes på tromlen

02

Sæt de samlede dele
i tromlen ved at dreje den lidt
mod hhv. venstre og højre.

3

4

Skruens
vinger

Hak i
roterende
børster

!

Sæt skruen i som på billedet.
Lås skruen ved at dreje de roterende børster

Sæt tragten på tromlen og drej tragten
mod uret til den er låst helt.
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TIP Selv om tragten er sat
omvendt på, virker
maskinen

Sæt de samlede dele på motorhuset

03

Vejledning i brug af maskinen

뇊쁁놹
[On]
On

Press
鮹ꌹ

1

Tryk [ON]-knap for at begynde

2

Indfør løbende ingredienser i tragten og
pres dem ned med stopperen.

3

Når du er færdig, sæt knappen på stop.

[Rev]
꾢쁁놹
Reverse

[On]
On

뇊쁁놹

뇊덵

[Rev]
꾢쁁놹
Reverse
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뇊덵ꩶ몑
Stop

Ved brug af [ON] eller [Rev]-knapperne, vær da sikker på,
at skruen har været helt stoppet før du fortsætter.

Forholdsregler

1. Læs forholdreglerne
2. Følg forholdsreglerne

Advarsel Manglende overholdelse kan medføre personskade eller død!

SÆT IKKE STIKKET I MED VÅDE HÆNDER

Kan give elektrisk stød

BRUG KUN 220-240 VOLT
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.

SÆT STIKKET ORDENTLIGT I KONTAKTEN
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.

HVIS LEDNINGEN ER ØDELAGT SKAL DEN SKIFTES
DETTE BØR SKE AF EN AUTORISERET PERSON.
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.

FORSØG ALDRIG AT SKILLE MASKINEN AD OG FØRSØG IKKE AT REPARERE
DEN STIK IKKE GENSTANDE IND I MASKINENS HULLER ELLER I BASEN.
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.
For teknisk support, kontakt din forhandler.

HVIS LEDNINGEN ELLER STIKKET ER LØST ELLER ØDELAGT, SÅ UNDLAD
AT TÆNDE MASKINEN
Kan ellers give elektrisk stød, brand eller personskade.
SÆNK IKKE BASEN NED I VAND!
Pas også på, at der ikke kommer vand eller anden væske ind under knappen.
BETJEN IKKE MASKINEN MED VÅDE HÆNDER.
Kan ellers give elektrisk stød og brand - og ødelægge maskinen.

HVIS LEDNINGEN ELLER STIKKET ER LØST ELLER ØDELAGT, SÅ UNDLAD
AT TÆNDE MASKINEN
Kan ellers give elektrisk stød, brand eller personskade.
SØRG FOR AUTORISERET JORDFORBINDELSE TIL STIKKET
Kan ellers give elektrisk stød eller brand - og ødelægge maskinen
Maskinen kan betjenes af personer med reducerede fysiske og metale evner, men bør
– hvis det kræves – være under opsyn under brugen.
Børn bør ikke bruge denne maskine uden at være under opsyn.

Forsigtig! Manglende overholdelse kan medføre personskade eller skade på produktet.

BRUG ALDRIG MASKINEN UDEN AT LUKKE LÅGET ORDENTLIGT
BRUG IKKE MASKINEN VED GASUDSLIP
STIK ALDRIG FINGRE, GAFLER, SKEER OSV. I JUICETUDEN.
HVIS SKRUEN SIDDER FAST UNDER NORMAL BRUG, SÅ BRUG [REVERSE/REV]
I 2-3 SEKUNDER. HEREFTER - NÅR MASKINEN ER STOPPET HELT IGEN - BRUG
[ON]-KNAPPEN
Hvis maskinen stopper under brug kan skyldes det ofte, at maskinen er tilstoppet.
fortsat brug kan overopvarme maskinen - og det skal undgås

UNDER BRUG MÅ DU IKKE FORSØGE AT FLYTTE MASKINEN ELLER FORSØGE
AT ADSKILLE DEN
PAS PÅ AT SMYKKER, SLIPS ELLER TØRKLÆDER IKKE BLIVER TRUKKET NED I TRAGTEN
SÆT MASKINEN PÅ ET FLADT, STABILT UNDERLAG
BRUG IKKE MASKINEN MERE END 30 MINUTTER AD GANGEN
Køl den da af i omkring 5 minutter – og fortsæt da.

BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE STOPPER TIL AT SKUBBE INGREDIENSER NED MED
TAB IKKE PRODUKTET OG GIV DET IKKE KRAFTIGE SLAG
HVIS MASKINEN AFGIVER EN UBEHAGELIG LUGT ELLER VARME ELLER HVIS DET
AFGIVER RØG; KONTAKT DA FORHANDLEREN
Når du bruger apparatet de første gange, kan det dog godt afgive lidt lugt.
Det er naturligt, og forsvinder over tid!

TRÆK STIKKET UD EFTER BRUG
TRÆK KUN I SELVE STIKKET IKKE I LEDNINGEN.
VASK IKKE DELENE VED TEMPERATURER OVER 80°C
SÆT IKKE DELENE I OPVASKEMASKINEN
Dette kan medføre, at delene bliver deforme og kan medføre fejl i maskinen

MASKINEN VEJER OMKRING 6.7KG.
NÅR DU FLYTTER DEN, SÅ HOLD ORDENTLIGT FAST OMKRING BUNDEN
MED BEGGE HÆNDER

Sikkerhed under brug
Forsigtighed med ingredienser
- Frugter med hårde kerner sokmk f.eks. nektariner, ferskner, mango, abrikoser, blommer og kirsebær
skal udstenes!
- Skær fiberrige ingredienser (f.eks. selleri, fennikel og ananasmidt) i mindre stykker før du juicer.
- Brug ikke maskinen til at kværne tøre ingredinser som kaffe og kerner. Dette kan ødelægge maskinen
- Brug ikke frugter, der er henkogte eller lagrede i f.eks. alkohol, sukker, honning mv.
eller for den sags skyld husblas etc.
- Drik juicen umiddelbart efter produktionen. Jo længere tid du venter, jo flere vitaminer og mineraler
går tabt.
- Maskinen kan knuse krydderier (hvidløg, rød peber etc), men ikke f.eks. mel.
Dette kan ødelægge maskinen.
- Kom ikke pulpen i maskinen igen.
Dog kan man presse bløde frugter (f.eks. appelsiner) flere gange.
- Lad ikke maskinen køre uden ingredienser.
- BRUG IKKE MASKINEN MERE END 30 MINUTTER AD GANGEN.
Det kan ødelægge maskinen.
Lad den køle af i ca. 5 minutter og fortsæt
- STIK ALDRIG FINGRE, GAFLER OG LIGNENDE I MASKINEN UNDER BRUG.
Hvis dette sker kan det ødelægge maskinen.
- BRUG KUN STOPPEREN TIL AT STOPPE INGREDIENSER I MASKINEN MED.
Bruger du andre objekter kan det ødelægge maskinen eller give personskade.
- BRUG IKKE MASKINEN MED VÅDE HÆNDER.
Det kan give elektrisk stød eller endda brand.
Derfor skal du heller ikke stænke væske/vand omkring apparatet

BEMÆRK Frossen frugt eller optøede ingredienser, der har være opbevaret i køleskabet i længere tid
kan være svære – eller endda umulige – at presse juice af og de giver mindre juice
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Når maskinen stopper under brug

1

Tryk på [Rev]-knappen i 3-5 sekunder
- og stop
maskinen igen.
Gentag dette 2-3 gange.
[Rev]-knappen skubber ingredienserne
opad i maskinen.
Det er maskinens bakgear.
Knappen virker kun ved vedvarende tryk, så
skruens rotation stopper når du giver slip
på knappen.

<REV>

2
<ON>

Tryk på [On]-knappen igen efter punkt 1 –
MEN FØRST, når skruen har været
helt stoppet.
Når du skifte mellem [On] og [Rev]-knapperne
skal du altid sikre dig, at maskinen har været
helt stoppet

Bemærk
Hvis ovenstående trin ikke virker, så træk stikket ud,
adskil juicehovedet, rengør og prøv at starte forfra.

Forsigtighed ved brug af knappen

<ON>

<STOP>

<REV>

Hvis du ønsker at bruge bakgearet, så sørg for at stoppe skruen først.
Dette gøres ved kort at trykke på [Rev]-knappen og vente til skruen er stoppet helt.
På grund af måden maskinen virker på, stopper skruen langsomt.
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Fejlfinding – Undersøg venligst nedenstående før maskinen sendes til reparation

Har du problemer med din maskine, så forsøg først at tjekke nedenstående inden du kontakter din forhandler.
Hvis du har brug for information så kontakt din forhandler eller besøg omegajuicers.com eller omegajuicers.dk.
Husk at opgive dit serienummer (se undersiden af maskinen).
MASKINEN VIRKER IKKE
Sikr, at ledningen er sat ordentligt i stikkontakten.
Sikr at tragten er sat ordentlig på og sidder i låst tilstand. Ellers vil maskinen ikke virke (af sikkerhedsgrunde).
Sørg for at maskinen i øvrigt er samlet efter forskrifterne.
TRAGTEN KAN IKKE KOMME AF
Hvis der er meget pulp inde i tromlen, så kør maskinen baglæns (Tryk på REV-knappen)
Er der fremmedlegemer eller hårde emner som f.eks. frugtsten i maskinen?
Prøv ikke på at bruge vold for at få tragten af.
MASKINEN STOPPER UNDER ALMINDELIG BRUG
Har du fodret maskinen med for meget ad gangen?
Læs om hvordan du bruger maskinen.
DER ER STØBEMÆRKER OG SMÅ STØBETAPPER OG LIGNENDE
Det er naturligt og ikke noget problem.
HVAD ER FORSKELLEN MELLEM DEN FINE OG DEN GROVE SI?
Se side 3.
JUICEN LÆKKER UD OVER BASEN
Er silikonepakningen sat ordentligt i?
Ellers sørg for at det sker.
Hvis der stadig lækker juice, så fodr maskinen lidt langsommere og i mindre stykker.
Hvis man overfodrer maskinen kan silikonepakningen blive vredet en smule og dermed
lække juice ud over basen.
TROMLEN RYSTER NÅR DU PRESSER JUICE
Små rystelser er normale på grund af motorens vibrationer.
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Specifikationer
Produktnavn

Omega Slow Juicer

Ledningslængde

1.4 m

Modelnavn

VSJ Series

Motor

Single-phase induction motor

Volt

230-240 V

Sikring

250 V 5 A

Frekvens

50 Hz

Vægt

6.2 kg (13.6 lb)

Energiforbrug

150 W

Ydre
dimensioner

Width 249 mm
Length 171 mm
Height 398 mm

Omdrejninger
pr. min.

43 rpm

Maksimum
konstant brug

Less than 30 minutes

Garanti
Produktnavn

Kundens navn

Butik

Købsdato

Adresse

Serienummer

Modelnavn

Omega i Danmark giver garanti i seks (6) år for motordelen og tre (3) år for øvrige dele.
Dette gælder fra købsdatoen hos den oprindelige forhandler.
Og dette gælder kun for maskiner købt hos autoriserede forhandlere i Danmark.
Garantien dækker kun husholdningsbrug og ikke skader opstået ved uheld, forkert brug eller misbrug
af maskinen. Den dækker heller ikke skader opstået ved uautoriseret reparation eller transportskader
(spørg da transportselskabet).
Følgeskader ved brug af dette produkt dækkes ikke af Omega eller den danske importør.
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Behandling af ingredienser
Æble, pære, kiwi,
melon (f.eks. honningmelon)

Kom dem i maskinen i størst mulige stykker med kerner og skræl.
Bemærk dog, at æblekerner indeholder giftstoffer, så disse kan fjernes.

Granatæble,
druer

Adskil druer fra stilken. Granatæble: Brug kun kernerne.

Vandmelon,
appelsin, grapefrugt

Træk skallen af frugten og skær i passende skiver.
Citrusskal kan dog anvendes, hvis de er økologiske.

Mango, kirsebær,
fersken

Frugter som mango, kirsebær, fersken og blommer indeholder meget hårde
sten, der ikke må komme i maskinen.
Pil eller skær stenene ud.

Hvedegræs, purløg mv.

Kom en håndfuld i ad gangen, så de ikke blot trækkes ud.

Persille, kål, bladselleri

Skær fiberrige ingredienser i kortere stykker (højst 3 cm)

* Disse referencer handler kun om, hvordan du behandler ingredienser før de juices. Har du allergi overfor disse, så
find de rette ingredienser så de passer til dig
* Kig i opskriftbogen eller på omegajuicers.dk for at finde inspiration

Hvilken si er den bedste? Den fine eller den grove?

Fin si
Den fine si giver ren, lind juice.

Grov si
Den grove si er til at lave juice med flere fibre i.
Den er også god til meget bløde frugter som banan og jordbær.
Desuden bruges den gerne til at lave smoothies, milkshake og supper
(f.eks. gazpacho).
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