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Denna svenska översättning är en avkortad version av den engelska översättningen. Vi 

rekommenderar därför att ni sparar både den svenska och den engelska bruksanvisningen.  

Denna bruksanvisning innehåller  allt  som behövs för varans montering, användning, förvaring och 

skötsel.   

Den engelska bruksanvisningen innehåller dessutom kompletterande teknisk information, Angel 

Juicers historia, lista på patent och certifikat samt några recept. 
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Gratulerar! 

Du har blivit ägare av juicepressen Angel Juicer. Angel Juicer är den mest avancerade 

juicepressen med en konstruktion helt i rostfritt stål. Efter mer än 30 år på marknaden är 

Angel Juicer en världsvid ledare av juiceextraktorer. 

Angel Juicers teknologi och kvalitetskontroll genom konstant och stringent innovation under 

de senaste 30 åren placerar Angel Juicer som en av topparna i industrin. 

Angel Juicer har gjort dagliga bidrag till utvecklingen och den framtida tillväxten av den 

globala hälsoproduktsindustrin. 

Det är ett privilegium för oss att få betjäna våra kunder på alla sätt vi kan. 

Angel Juicer gör juice av nästan allting från morot och äpple till vetegroddar och spenat. Den 

är inte begränsad till bara vanlig juiceframställning men du kan också njuta av sojamjölk, 

delikat tofu, nötsmör och frusen fruktsorbet. 

Den revolutionerande designen i rostfritt stål innefattar ett pumphjulspressystem med dubbla 

rotorblad som roterar med kraft vid låga 86 varv per minut (den mest idealiska hastigheten), 

som kan hålla alla enzymer och näringsämnen vid liv i juicen. 

Angel Juicer är också perfekt för vetegroddar, korngräs, bladgrönsaker, örter och groddar. Vi 

är helt säkra på att Angel Juicer kommer att förse dig med maximalt juicenöje med visshet. 

Angel Juicer är mycket tidsbesparande till och med när man gör juice åt en person, men 

speciellt när man gör juice åt mer än en person eller åt en hel familj. 

Innan du börjar göra juice, föreslår vi att du rengör delarna grundligt genom att skölja dem i 

ljummet vatten före första användningen av din Angel Juicer. Nu är du redo för att göra en 

färsk, enzymrik, levande juice med Angel Juicer. 

Åter igen tackar vi dig så mycket för att du valde Angel Juicer. 

Njut av maximal juiceglädje! 
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Viktiga säkerhetsföreskrifter 
 
DENNA JUICEPRESS ÄR ENBART AVSEDD FÖR HEMMABRUK 

Läs alla instruktionerna noggrant! 

1. Ständig tillsyn är nödvändig när utrustningen används av eller nära barn. Vi 

rekommenderar inte att barn använder denna juicepress. 

2. När maskinen används, undvik kontakt med dess rörliga delar. 

3. Användning av tillbehör som inte rekommenderats eller sålts av tillverkaren kan orsaka 

brand, elektrisk stöt eller risk för personskada. 

4. Får ej användas utomhus. 

5. Tryck alltid på den rödfärgade STOPPKNAPPEN efter varje användning av juicepressen. 

Tillse att motorn stannar helt innan maskinen tas isär. 

6. Stoppa inte dina fingrar eller andra föremål i maskinens öppning (påfyllningsrännan) när 

den används. Om mat fastnar i påfyllningsrännan, använd träpåtryckaren eller en annan frukt 

eller grönsak för att trycka ner den. 

ANVÄND ALDRIG DIN HAND! Om denna metod inte kan användas, tryck på den röda 

STOPPKNAPPEN och ta isär juicepressen för att ta bort den kvarvarande maten. 

7. För att undvika risken för elektrisk stöt, doppa aldrig centralenheten (motorns basenhet) på 

juicepressen i vatten eller annan vätska. 

8. Dra ur juicepressens stickkontakt från vägguttaget när maskinen inte används, före 

hopsättning eller isärtagning, och före rengöring och borttagning av matrester eller något 

annat innehåll från juicepressen. 

9. Använd inte maskinen med en skadad sladd eller stickkontakt eller efter att maskinen 

fungerar fel, eller har tappats eller skadats på något sätt. Lämna maskinen till närmaste 

servicecenter för undersökning, reparation, och/eller elektrisk eller mekanisk justering. 

10. Låt inte sladden hänga över bordet eller bänken. Låt inte sladden komma I kontakt med 

några heta ytor, vilket kan skada sladden. 

11. Lämna inte din juicepress obevakad när den används. 

12. Placera inte din juicepress nära en het gas- eller elektrisk brännare, eller i en varm ugn. 

13. Din juicepress måste jordas elektriskt för tillförlitlig, säker funktion. 

14. Använd endast den medföljande sladden. 

15. I tillämpliga fall, anslut alltid sladden till maskinen och kontrollera att knappen står på 

OFF (Från) innan sladden sätts in i vägguttaget. För att koppla bort, vrid knappen till OFF, 

och ta sedan bort sladden från vägguttaget. 

16. Använd inte maskinen på annat sätt än det avsedda. 

17. SPARA DENNA BRUKSANVISNING 

 

  



Angel Juicer  BRUKSANVISNING 5 

Instruktioner innan juicetillverkning 
 

• Läs dessa instruktioner noggrant innan du gör juice. 

• Förvara alltid juicepressen utom räckhåll för barn. 

• Stoppa INTE skedar eller gafflar eller knivar eller likande föremål i påfyllningsrännan under 

några omständigheter. Använd BARA den medföljande träpåtryckaren. 

• Lyft INTE juicepressen med våta händer eftersom den är tung och kan glida ur ditt grepp om 

olyckan är framme. 

• Tillåt INTE vatten att komma in i motorns basenhet (maskinens centralenhet). 

• Sätt INTE ihop eller ta isär maskinen när stickkontakten sitter i. 

• Använd INTE maskinen på ett ostabilt underlag. 

• Dra INTE ur stickkontakten med våta händer. Detta kan förorsaka en elektrisk stöt. 

• Använd INTE juicepressen med tvång eller överfyll påfyllningsrännan. 

• Upphetta eller koka INTE någon av delarna. 

. Ta INTE isär eller förändra några delar (t.ex. motorns basenhet, de dubbla rotorbladen, silen) 

utom de som är nödvändiga för normal användning eller rengöring av din juicepress. 

I annat fall kommer garantin att bli ogiltig. 

• Läs INSTRUKTIONER före användning. 

• Läs FELSÖKNING eller kontakta närmaste auktoriserade servicecenter om maskinen 

fungerar onormalt. 

• OBS vid garantireparation: Ifall något problem hos Angeljuicepressen uppträder, skall 

kunden kontakta huvudkontoret i Italien, info@angel-italia.com, telefon 0039-341 1765296.  

• Använd inte maskinen på annat sätt än det avsedda. 

• Vid kontinuerligt bruk av juicepressen, pausa användningen i 10 minuter efter varje 30 till 

40 minuters användning. 
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Namn på delar och tillbehör 
 

 

  

1. Startknapp 

2. Stoppknapp (OFF) 

3. Backknapp 

4. Låsklämmor 

5. Drivaxel 

6. Spänningsindikator 

7. Påfyllningsränna 

8. Huvudströmbrytare 

9. Sladdanslutning 

10. Säkringshållare 
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Funktioner & höjdpunkter 
 
Enkel rengöring och användning 
Unik design med beaktansvärd extraktionskraft gör den lättare att använda och 
rengöra. Nydesignade delar gör rengöring, hopsättning och isärtagning enklare.  
 
Antibakteriella, solida dubbla rotorblad i rostfritt stål 
Hög kvalitet, starkt solitt rostfritt stål SUS-304. 
 
Inget krångel med dubbla rotorblad med plastkant som kan brytas av. 
Konstruktion helt i rostfritt stål 
 
State-of-the-art-design och den hålls alltid ren. 
Mycket hygieniskt! 
 
Lågt varvtal 86 varv/min 
Producerar mycket liten oxidation, juicen med högst näringsvärde och håller fler 
enzymer intakta pga. nästan ingen värme och friktion of genom låg vridhastighet.. 
Juicepressen med dubbla rotorblad och lägst varvtal på marknaden. 
 
3 hästkrafter malande kraft 
De solida dubbla rotorbladen av högkvalitativt födoämnesgodkänt rostfritt stål kör 
med 3 hk malande effekt och det tillåter dig att göra juice av starkt fibrösa, trådiga 
produkter snabbt och smidigt inklusive vetegroddar och tallbarr.  
 
3-stegs extraherande system med dubbla rotorblad 
För effektiv juiceextraktion applicerar steg 1 ett koncentrerat tryck på frukten eller 
grönsaken. 
Steg 2 & 3 mal och sönderdelar kontinuerligt frukten eller grönsaken och skapar 
mycket torr restmassa och som ett resultat mera juice. 
 
3-stegs silsystem 
Ett 3-stegs silsystem filtrerar och maximerar ren juice resulterande i två till tre gånger 
så stor juicemängd jämfört med andra juicepressar. 
 
Enkelhet – inget behov av att byta filter 
Ett enkelt trestegsfilter klarar alla frukter and grönsaker. 
Inget behov av andra filter. 
 
Extraherar märgjuice med 3 hästkrafter malande kraft 
Med ett precisionstillverkat tvåstegs system med dubbla rotorblad, kraftfull motor och 
flerstegs extraktionssystem kan Angel Juicer krossa cellulosafibrer, bryta upp celler I 
grönsaker och frukter och frigöra näringsämnena som låsts inuti, vilket resulterar i en 
mörkare, rikare färg på juicen och en sötare, rikare och mera fyllig smak. 
 
Kontinuerlig juicetillverkning med automatisk utkastning av restmassa 
Pumphjulspressystem hos de dubbla rotorbladen möjliggör kontinuerlig 
juicetillverkning. 
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Ingen justering av restmassan nödvändig 
Kraftfull högeffektmotor ger alltid maximal pressning och producerar maximal 
juicemängd. 
 
Jordbrukskemikalier och toxiska substanser 
Tar bort mer än 90% av jordbrukskemikalier och toxiska substanser från ytan på 
frukter och grönsaker. 
 
Supertyst funktion 
Högeffektmotorn med unikt kylsystem resulterar i mindre påfrestning på motorn, och 
mindre upphettning av motorn, liksom ökad hållbarhet. 
 
Stort utbud av juicemöjligheter 
Gör juice av nästan allt från morötter och äpplen till vetegroddar och tallbarr. 
 
Mångsidighet 
Sojabönsjuice (Sojamjölk) & Tofu, nötsmör, frusen fruktsorbet. 
 
Automatiskt överhettningsskydd 
En termisk skyddsanordning och backfunktion vid flödesstopp erbjuder säker 
användning och sinnesfrid. Den automatiska motortermostaten förhindrar att motorn 
överhettas. 
 
6 säkerhetsfunktioner 
Automatisk värmesensor, dubbelt omkopplarsystem, internt utväxlingsskydd, 
säkerhetssensor, skydd mot elektromagnetiska vågor. 
 
Säkerhet med backomkoppling 
Stopp genom överfyllnad och flödesstopp kan enkelt klaras av med backknappen. 
7500 och 8500 har automatisk rensning. 
 
Fläktkyld 
Den speciella designen av motorns kylsystem hindrar att motorn blir överhettad och 
utvidgar motorns livslängd. Supertyst motorgång! 
 
Torrare restmassa 
Systemet med trestegs dubbla rotorblad som tillverkats med ultra-precision och 
kraftfull högeffektmotor ger en maximal juiceutvinning, vilket skapar mycket torr 
restmassa och som resultat – mera juice. Jämför med andra juicepressar. 
 
Konstruerad för hög påfrestning 
Handbyggd, precisionstillverkad konstruktion för höga påfrestningar med användning 
av rostfritt stål av högsta kvalitetsgraden. 
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Montering av Angel Juicer 
 

1. Var noga med att dra ut kontakten ur 

vägguttaget innan maskinen monteras ihop. 

Lägg en mjuk handduk under silhuset för att hindra 

att rotorbladen skadas om man råkar tappar dem. 

 
 

2. Sätt försiktigt in drivaxeln med rotorblad i 

drivaxelhållaren.  

OBS! Använd inte kraft för att föra in drivaxeln. 

Vicka försiktigt på drivaxeln för att få den att 

greppa i hållarens tänder. När drivaxelns och 

hållarens tänder sitter säkert i varandra, kan axeln 

föras in fullständigt i facket. Se till att drivaxeln är 

helt på plats. 

Sätt in frihjulsaxeln med rotorblad i den andra 

hållaren. 

Se alltid till att axlarna är helt på plats före 

användning. 

Om man pressar in axlarna hela vägen in i facket, 

utan att passa in dem som man ska, kan drivaxlarna 

bli skadade. 
 

3. För försiktigt höljet över de dubbla rotorbladen 

och tryck det hela vägen bakåt till motorns 

basenhet. 

 

4. Tryck ner låsklämman för att låsa höljet tätt till 

motorns basenhet. 

 

 

 

5. Placera skyddet på toppen av höljet om så 

behövs. 

Placera juiceburken (eller juicekoppen av rostfritt 

stål) under silen. 

Placera restmasseuppsamlaren under restmasse-

utsläppet.  

Nu är det klart och färdigt att göra juice! 
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Hur man använder Angel Juicer 
 

Tvätta först delarna ordentligt med varmt vatten innan du 
använder din Angel Juicer för första gången 
Detta tar bort alla spår av damm eller rester från tillverkning eller transport. 
 
1. Sätt I kontakten I vägguttaget. 
 
2. Anslut den andra sidan av sladden 
till motorns basenhet. 
 
3. Placera juiceburken under silen. 
 
4. Placera restmasseuppsamlaren 
under restmasseutsläppet. 
 
5. Vrid huvudströmbrytaren till ON 
(Röda kontrollknappen). 
 
6. Kolla att strömindikatorn(röd 
lampa) lyser. Nu är det klart att göra 
juice! 
 
7, Starta juicetillverkningen genom att 
trycka på den grönfärgade START-
knappen. 
 
8. Stoppa en liten mängd mat 
(grönsaker/frukt) i påfyllningsrännan 
genom att trycka med träpåtryckaren. 
OBS! Låt inte rotorbladen gå på 
tomgång utan mat i påfyllningsrännan 
under långa perioder. Roterande 
drivaxlar utan mat kan orsaka 
störningar i funktionen. Det är 
lämpligt att ställa strömbrytaren på ON eller OFF beroende på om den aktuella juicetillverkningen är 
färdig. 
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Isärtagning och rengöring 
 

Innan du börjar ta isär maskinen, låt den gå ungefär en minut för att bli av med restmassa på 
insidan av höljet. 
Ta sedan bort elsladden från vägguttaget. 
Lägg så en mjuk handduk under silhuset för att hindra att rotorbladen skadas om man råkar 
tappar dem. 
Ta därefter bort höljet från silhuset. 
 
 
 
Följ nedanstående instruktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ta bort elsladden från uttaget på 
baksidan av apparaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lås upp silhuset genom att lyfta 
låsklämman uppåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dra sakta silhushöljet ut från motorns 
basenhet genom att hålla med båda 
händerna. 
 
 
 
Forts. på nästa sida 
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Isärtagning och rengöring (forts.) 
 
4. Dra försiktigt ut de dubbla rotorbladen, ett i taget, 
ur motorns basenhet. 
 
5. Ta bort restmassa (fibrer) som sitter i filter-
området genom att använda rengöringskniven. 
 
6. Rengör silhuset och de dubbla rotorbladen med 
rengöringsborsten. För att förlänga juicepressens 
livstid, måste du rengöra alla delar omedelbart efter 
användningen, innan mineral byggs upp, vilket 
orsakar problem. 
 
7. För att behålla den bästa polishen, rengör 
delarna med den mjuka svampen först och torka 
dem med en mjuk handduk. 
 
 
 
• Tips för rengöring av insidan på silhuset: 
 
1) För sakta in rengöringsborsten i silhuset medan 
maskinen körs. 
 
2) Dra sakta ut rengöringsborsten genom att vrida 
medsols. Upprepa detta steg 2 eller 3 gånger. 
 
3) Dra inte ut rengöringsborsten rakt ut från silhuset. I annat fall kan borstskaftet brytas av. 
 
 
 
 
 
 
• Felsökning när de dubbla rotorbladen fastnat i silhuset på grund av restmassa 
som sitter på insidan av silhuset 
1) Sätt i sladden i vägguttaget. 
2) Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till ON. 
3) Lås upp klämman genom att föra spaken uppåt. 
4) Placera din högra handflata under silhuset för att hålla det, i händelse av att det tappas. 
5) Tryck på START-knappen och silhuset frigörs från motorns basenhet och motorn stannar 
automatiskt. 
6) Ta försiktigt ut de dubbla rotorbladen ur silhuset. 
7) Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till OFF. 
8) Ta bort elsladden från vägguttaget. 
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Tips för juiceframställning 
 

Hur ska man maximera effektiv juiceframställning med Angel Juicer? 
 
Angel Juicers dubbla rotorblad är formgivna för att arbeta vid lågt varvtal för att behålla 
nästan 100% av enzymer och näringsämnen vid liv under  juiceframställningsprocessen. 
 
Angel Juicer är den enda juicepressen på marknaden som begränsar rotorhastigheten till 86 
varv/minut. Följaktligen, för att bevara juicepressens effektivitet ska man inte överlasta 
påfyllningsrännan. Genom att göra så kan man få drivaxlarna att fastna och begränsa den 
maximala enzym- och näringsämnesextraktionen. 
 
 

Juiceframställningstips 
 
Tryck ner maten fullständigt I påfyllningsrännan med träpåtryckaren och tillsätt sedan mera 
mat. Var inte rädd föra träpåtryckaren tills den vidrör rotorbladen. Det kommer inte att skada 
rotorbladen eller påtryckaren 
 
Påtryckaren är tillverkad av samma trä av hög kvalitet som man finner i fina skärbrädor. 
Cellulosapartiklar som råkar skrapas av vid kontakten med de dubbla rotorbladen är naturliga 
och inte giftiga och kommer att passera ofarligt med restmassan. 
 
Om flödesstopp inträffar, tryck och håll nere BACK-knappen i två till tre sekunder (eller: tryck 
ibland och håll nere så länge det behövs tills det lossnar) och tryck sedan på START-
knappen för att fortsätta juiceframställningen.  
Beroende på svårigheten av stoppet, kan du behöva upprepa den här proceduren två eller 
flera gånger. 
Applicera inte överdriven kraft (tryck) när du för ner mat i påfyllningsrännan. 
Måttligt tryck behövs för att undvika stopp eller att man fastnar. 
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Användbara tips vid juiceframställning 
 
Morötter 
 
Att skära morötterna är inte nödvändigt så länge diametern passar i införingsrännan. 
För bästa resultat föreslår vi att man skär morötterna på längden i 12 till 15 cm delar och 
alltid stoppar in den tunnare delen först då den fångas mer effektivt av de dubbla 
rotorbladen. 
 
Lägg i en bit efter att den föregående sönderdelats fullständigt. 
Lägg inte ett antal finhackade morotsbitar på en gång i införingsrännan, för då kommer de att 
fastna. 
 
Applicera inte överdriven kraft (tryck) när du för ner mat i införingsrännan. 
Måttligt tryck behövs för att undvika stopp eller att man fastnar. 
 
 
Maskros, Persilja, Endiv eller andra bladgrönsaker: 
 
Genom att lägga i en liten handfull åt gången, kommer bladgrönsakerna att matas in själva i 
juicepressen av de dubbla rotorbladen. 
För in stammen (stjälken) på bladgrönsakerna först för självinmatning. 
 
Vetegroddar 
 
För att få bäst resultat med vetegroddsjuice, använd en liten mängd vetegroddar. 
Spreta med fingrarna när du för in vetegroddar I påfyllningsrännan. 
För inte in en knippa vetegroddar på en gång i påfyllningsrännan. 
Vid självinmatning, använd inte påtryckaren. 
Vetegroddar är mjuka men deras restmassa är mycket hård och rigid. Restmassan kan 
ibland generera ett stort tryck inne i silhuset och det kan orsaka skada på filtren. 
Vi föreslår att man rengör filtren från restmassa innan det blir fullt. 
 
Tips för att minska skumbildning på juice av vetegroddar (eller grönsaker med hårda 
fibrer)  
 
1. För in en liten mängd vetegroddar på en gång i påfyllningsrännan (spreta med fingrarna). 
Använd inte påtryckare. Om du för in en knippa vetegroddar i påfyllningsrännan på en gång, 
kommer ett alltför högt tryck att bildas inne i silhuset och det resulterar i mycket skum. Det 
kan också skada filtren genom alltför stora restmassor. 
 
2. Lägg drivaxlarna med rotorbladen, silhushöljet och vetegroddarna i kylskåp i två eller tre 
timmar eller under natten före juicetillverkning. 
 
3. Under juiceframställningen, spreja lite vatten på vetegroddarna. 
 
4. Ett annat sätt att minska mängden skum som bildas är att hälla en halv tesked linfröolja i 
påfyllningsrännan medan maskinen går, innan du gör juice av vetegroddar. Om mindre olja 
önskas kan den penslas lätt på de dubbla rotorbladen innan maskinen sätts ihop. 
 
5. Om du inte har något emot att din vetegroddsjuice blandas med morotsjuice, kommer du 
att få maximalt utbyte av vetegroddsjuice med minimalt skum genom att alternera 
vetegroddar och morötter när du gör juice. 
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Tips för rengöring 
 
Att hålla din juicepress maximalt ren, är av yttersta betydelse för både din hälsa och 
maskinens topprestation. 
Vi rekommenderar att juicepressen görs ren omedelbart efter användning, eftersom 
rengöring av maskinen så snabbt som möjligt är det enklaste sättet att avlägsna matrester. 

 
1. MINERALBELÄGGNINGAR: 
 
Efter att maskinen använts en tid, kan man lägga märke till en calcium- eller 
mineralbeläggning på ytan av de dubbla rotorbladen. 
Denna mineralbeläggning kan avlägsnas från spetsarna på de dubbla rotorbladen genom att 
man kör blöta mandlar genom maskinen.  
Ett annat utmärkt sätt att ta bort mineralbeläggningar är att blötlägga dessa drabbade delar i 
ett rent vinägerbad över natten. 
Detta lösgör beläggningen och mycket av den kan borstas bort. 
Denna process kan upprepas om nödvändigt. Vinägern som används för mineralborttagning 
kan sparas för återanvändning. 
Märk förvaringsflaskan ordentligt så att den inte används för matberedning av misstag. 
Tips! För att förebygga mineralbeläggningar, gör de dubbla rotorbladen grundligt rena med 
varmt vatten omedelbart efter juiceframställning. 
Om man väntar med ovanstående rengöring, börjar mineralbeläggningarna att byggas upp 
(ser ut som en mycket tunn film på ytan av de dubbla rotorbladen). 
 

2. KLIBBIGA RESTPRODUKTER: 
 
Torkade frukter och nötter kan vara mycket klibbiga på insidan av juicepressen. 
För att enklare ta bort resterna, kör ett par selleristjälkar genom maskinen innan den tas isär.  
 

3. MOTORNS BASENHET: 
 
Torka av de utvändiga ytorna med en fuktig duk and torka med en ren handduk. 
För att behålla den bästa polishen, rengör delarna med den mjuka svampen först och torka 
dem med en mjuk handduk. 
 
Det rekommenderas inte att kraftiga kemikalier, såsom blekmedel, används för att avlägsna 
matrester från juicepressen. 
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Hur man byter säkring 
 
Var noga med att ta bort sladden från eluttaget. 
 
Placera inte din juicepress uppochner eller på sidan eftersom detta kan orsaka skada på 
motorenheten. 
 
Du kommer att behöva en liten flat skruvmejsel för att ta bort säkringshållaren. 
 
 
Fortsätt med följande steg: 
 
1. Lokalisera säkringsboxen (under sladdfästet) 
 
2. Bänd loss säkringshållaren från säkringsboxen genom att använda en liten flat 
skruvmejsel (det finns en liten springa på säkringshållaren där du kan bända loss den). 
 
3. När säkringshållaren har lossats, ta bort hela säkringshållaren för hand. 
 
4. Byt ut den gamla säkringen mot en ny. Extrasäkringen finns inuti säkringshållaren. 
 
5. Sätt försiktigt tillbaka säkringshållaren i säkringsboxen under sladdfästet.  
 

 
 

 

 

  

  

Säkringsborttagningsspringa 

Säkring 

Reservsäkring 
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Felsökning 
 

Problem Kontrollpunkter 

Ingen ström 1. Kolla att strömtillförsel finns! 
2. Kolla att sladden sitter i både i vägguttaget 

och i maskinens sladdfäste! 
3. Kolla att maskinen är påslagen! 
4. Kolla säkringen! 

Maskinen startar inte 1. Kolla att maskinen är påslagen! 
2. Kolla att säkringen är hel! 

De dubbla rotorbladen låter illa 1. Finns det något hårt material som fastnat i 
rotorbladen? 

2. Kolla att införingsrännan för rotorbladen är 
ren.  Några rester i rännan? 

3. Det rekommenderas att lägga in mat i 
påfyllningsrännan direkt när maskinen startas. 
Låt INTE rotorbladen gå på tomgång någon 
längre tid utan mat i påfyllningsrännan! 

Maskinen stannar 1. Kolla att maskinen är riktigt monterad 
2. Är maskinen överlastad? 
3. Är maten du försöker bearbeta för stor eller 

för hård? 
4. Kolla säkringen! 

Material har fastnat Angel Juicer har ett automatiskt säkerhetssystem som 
stoppar maskinen när påfyllningsrännan är överlastad. 
I händelse av ett sådant stopp, tryck BACK-knappen i 
2-3 sekunder (eller tryck och håll nere så länge det 
behövs för att det skall släppa) och tryck sedan START-
knappen för att fortsätta juiceframställningen. 
Beroende på stoppets svårighet kan du behöva 
upprepa den här processen två eller flera gånger. 

Juice pressas upp eller kletar ihop i 
påfyllningsrännan 

Överlastad mat eller klibbig mat kan kleta ihop 
normalt flöde. 
Lägg sakta in en bit åt gången i påfyllningsrännan! 
Om problemet kvarstår, lägg till vatten till klibbig mat 
för att förenkla flödet. 

När de dubbla rotorbladen fastnat 
i silhushöljet pga. restmassa på 
insidan av utloppssilen 

1. Sätt i kontakten i vägguttaget! 
2. Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till ON! 
3. Lås upp klämman genom att föra spaken 

uppåt! 
4. Placera din högra handflata under silhuset för 

att hålla det, om det ramlar ned! 
5.  Tryck på START-knappen och silhuset lossnar 

från motorn! 
6. Basenheten och motorn stannar automatiskt. 
7. Drag försiktigt ut de dubbla rotorblads-

drivaxlarna från silhuset! 
8. Vrid huvudströmbrytaren (röd knapp) till OFF. 

Ta bort sladden från vägguttaget. 
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Specifikationer och detaljbild  
 

Angel Juicer  

Spänning Enfas växelström (beroende på land; I Sverige 
230 V) 

Drivaxlars längd / diameter 220 mm / 34 mm 

Rotationshastighet 86 varv/minut 

Påfyllningsrännans diameter 43 mm 

Vikt 12 kg 

Dimensioner 550 x 260 x 355 mm 

Kontinuerlig arbetstid 30 min 

Arbetsmetod automatisk 

Certifikat CE, ISO9001:2000, ISO14001:2004 
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