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Da	  den	  brugermanual,	  der	  følger	  med	  ved	  køb	  af	  en	  Hurom	  HU-‐400	  er	  på	  engelsk,	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  
dette	  kortfattede	  supplement	  på	  dansk,	  for	  at	  sikre,	  at	  der	  ikke	  opstår	  tvivl	  om,	  hvordan	  maskinen	  
skal	  anvendes/betjenes.	  
	  
Den	  engelsksprogede	  manual	  er	  ganske	  illustrativ	  i	  kraft	  af	  omfattende	  anvendelse	  af	  fotos,	  så	  dette	  er	  
udelukkende	  tænkt	  som	  en	  kortfattet	  uddybning	  af	  nogle	  af	  de	  punkter,	  der	  kunne	  forekomme	  uklare.	  
	  
	  
Side	  2-‐3	  –	  Illustration	  af	  maskinens	  bestanddele	  	  
	  
Hurom	  HU-‐400	  er	  udstyret	  med	  en	  lille	  magnet	  kontakt,	  som	  skal	  forhindre,	  at	  maskinen	  kan	  starte	  
med	  mindre,	  alle	  dele	  er	  korrekt	  samlet.	  	  
På	  billedet	  kan	  det	  ses,	  hvor	  magnet-‐kontakten	  sidder.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  låg	  og	  kabinet	  sidder	  korrekt	  
lige	  overfor	  hinanden	  inden	  maskinen	  startes.	  
	  
Side	  4-‐7	  –	  Almindelige	  sikkerhedsforskrifter	  for	  ansvarlig	  anvendelse.	  
	  
Side	  9	  -‐	  	  Samlevejledning	  –	  Type	  1	  
	  

1. Skålen	  (Bowl)	  sættes	  på	  kabinettet	  (Base)	  
2. Filterskraberen	  (Spinning	  Brush)	  og	  selve	  filtersien	  (Strainer)	  samles	  og	  sættes	  ned	  i	  skålen	  

(Bowl).	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  den	  røde	  prik	  på	  filtersien	  sidder	  udfor	  den	  tilsvarende	  røde	  prik	  på	  
skålen.	  

3. Kværnen	  (Squeezing	  Screw)	  sætter	  ned	  i	  filtersien	  
4. Endelig	  monteres	  toppen	  (Hopper)	  ovenpå	  skålen,	  igen	  her	  er	  det	  vigtigt,	  at	  den	  lille	  ’pil’	  på	  

toppen	  monteres	  udfor	  den	  røde	  prik	  på	  skålen,	  hvorefter	  toppen	  drejes	  med	  uret	  til	  låst	  
position,	  hvor	  magnet	  kontakterne	  mødes.	  

	  
Side	  10	  -‐	  	  Samlevejledning	  –	  Type	  2	  
	  

1. Filterskraberen	  (Spinning	  Brush)	  og	  selve	  filtersien	  (Strainer)	  samles	  
2. Filterskraberen	  (Spinning	  Brush)	  og	  filtersien	  (Strainer)	  sættes	  ned	  i	  skålen	  (Bowl).	  Det	  er	  

vigtigt,	  at	  den	  røde	  prik	  på	  filtersien	  sidder	  udfor	  den	  tilsvarende	  røde	  prik	  på	  skålen.	  
3. Kværnen	  (Squeezing	  Screw)	  sætter	  ned	  i	  filtersien	  
4. Endelig	  monteres	  toppen	  (Hopper)	  ovenpå	  skålen,	  igen	  her	  er	  det	  vigtigt,	  at	  den	  lille	  ’pil’	  på	  

toppen	  monteres	  udfor	  den	  røde	  prik	  på	  skålen,	  hvorefter	  toppen	  drejes	  med	  uret	  til	  låst	  
position.	  

5. Den	  samlede	  top	  sættes	  på	  kabinettet,	  bemærk,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  magnet	  kontakterne	  mødes.	  
Rigtigt	  (Good)	  og	  forkert	  (Bad)	  vist	  på	  de	  to	  små	  fotos.	  
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Side	  11	  –	  Samlevejledning	  begge	  typer	  
	  
Tilslut	  maskinen	  ved	  at	  sætte	  strøm	  til	  og	  sætte	  de	  to	  medfølgende	  kander	  under	  hhv.	  udløbet	  for	  
juice	  og	  pulp.	  
Det	  indsatte	  foto	  viser	  undersiden	  af	  skålen,	  hvor	  man	  skal	  sikre	  sig,	  at	  den	  lille	  silikone	  prop	  er	  
monteret	  i	  hullet.	  Denne	  vil	  man	  typisk	  tage	  ud	  ved	  rengøring.	  	  
Hvis	  proppen	  ikke	  er	  sat	  i	  hullet,	  så	  vil	  juicen	  løbe	  ud	  af	  dette	  hul	  i	  stedet	  for	  det	  tiltænkte	  udløb	  ned	  i	  
kanden.	  
	  
Side	  13	  –	  Sådan	  bruges	  juiceren.	  
	  
På	  det	  første	  foto	  ses	  startknappens	  tre	  indstillinger:	  ’On’	  er	  tændt,	  ’Off’	  er	  slukket	  og	  ’Rev’	  bruges	  til	  
at	  ’bakke’	  kværnen,	  hvis	  man	  får	  proppet	  for	  meget	  i	  maskinen	  og	  den	  herved	  blokerer.	  
	  
Før	  du	  anvender	  maskinen	  første	  gang,	  så	  bør	  du	  vaske	  alle	  dele	  grundigt	  af.	  	  
	  
Foto	  nr.	  2	  viser	  den	  lille	  plast-‐stav,	  som	  du	  kan	  bruge	  til	  at	  presse	  frugt-‐	  og	  grøntsager	  ned	  i	  kværnen	  
(brug	  ikke	  fingrene).	  Det	  anbefales	  ikke	  at	  presse	  for	  hårdt	  –	  Det	  er	  en	  Slow-‐juicer,	  hvilket	  betyder,	  at	  
maskinen	  skal	  have	  lidt	  tid	  til	  at	  arbejde	  sig	  igennem	  ingredienserne,	  til	  gengæld	  er	  mængden	  og	  
kvaliteten	  af	  juice,	  væsentlig	  højere	  end	  ved	  traditionelle	  centrifugal	  juicere.	  	  
	  
Det	  er	  en	  god	  idé	  at	  skære	  frugt-‐	  og	  grønt	  ud	  i	  mindre	  stykker	  og	  fjerne	  eventuelle	  sten	  og	  kerner.	  
Maskinen	  kan	  juice	  stort	  set	  alle	  slags	  frugt	  og	  grønt,	  og	  det	  eneste,	  der	  kan	  drille	  lidt	  er	  grøntsager	  
med	  lange	  fibre,	  som	  eksempelvis	  selleristængler	  –	  Her	  er	  det	  meget	  vigtigt,	  at	  skære	  den	  ud	  i	  helt	  
små	  stykker	  på	  tværs	  af	  fibrene,	  da	  det	  lille	  udløbshul	  i	  filtersien	  eller	  kan	  blokeres.	  Skulle	  det	  ske,	  er	  
det	  dog	  ganske	  nemt	  at	  rense	  hullet,	  hvorefter	  maskinen	  kører	  fint	  videre.	  
	  
Foto	  nr.	  3	  illustrerer	  blot,	  at	  kontakten	  skal	  stå	  på	  ’Off’,	  når	  maskinen	  ikke	  er	  i	  brug.	  	  
	  
Maskinen	  må	  ikke	  køre	  uden	  ingredienser,	  og	  som	  altid	  ved	  elektriske	  artikler,	  så	  er	  det	  vigtigt	  ikke	  at	  
betjene	  kontakten	  med	  våde	  hænder,	  da	  der	  så	  er	  risiko	  for	  at	  få	  elektrisk	  stød.	  
	  
Side	  14	  –	  Advarsel	  i	  forbindelse	  med	  brug	  
	  
Maskinen	  bør	  ikke	  anvendes	  i	  mere	  end	  30	  minutter	  af	  gangen,	  idet	  den	  så	  kan	  overophede.	  
	  
Der	  må	  ikke	  bruges	  andre	  genstande	  end	  den	  medfølgende	  plast-‐stav	  til	  at	  føre	  frugt	  og	  grønt	  gennem	  
føderøret	  og	  det	  anbefales	  at	  fjerne	  hårde	  sten	  og	  kærner	  fra	  frugt	  og	  grønt	  inden	  de	  juices.	  
	  
Maskinen	  må	  ikke	  betjenes	  med	  våde	  hænder	  
	  
Hvis	  kværnen	  stopper	  på	  grund	  af	  ’overfodring’,	  så	  stoppes	  maskinen	  og	  funktionen	  ’Rev’	  aktiveres	  
for	  at	  ’bakke’	  kværnen,	  hvilket	  normalt	  vil	  gøre,	  at	  den	  igen	  kan	  fortsætte	  efterfølgende.	  	  
’Rev’	  funktionen	  bør	  kun	  anvendes	  i	  få	  sekunder	  af	  gangen.	  
	  
Hvis	  dette	  ikke	  løser	  problemet,	  så	  skil	  maskinens	  topdele	  ad,	  som	  beskrevet	  på	  side	  15	  og	  rens	  disse	  
for	  overskydende	  materiale.	  
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Side	  15	  –	  Sådan	  skilles	  maskinen	  ad	  for	  rengøring	  
	  

1. Sluk	  for	  maskinen	  
2. Tag	  toppen	  af	  maskinen	  
3. Adskil	  delene	  i	  den	  viste	  rækkefølge	  
4. Brug	  den	  medfølgende	  børste	  til	  at	  rengøre	  delene	  under	  rindende	  vand.	  Der	  bør	  ikke	  

anvendes	  rengøringsmiddel.	  Delene	  aftørres	  med	  et	  blødt	  viskestykke.	  
5. Selve	  kabinettet	  rengøres	  med	  en	  fugtig	  klud	  –	  Aldrig	  under	  rindende	  vand.	  
6. Delene	  tørres	  grundigt	  og	  er	  nu	  klar	  til	  brug	  igen.	  

	  
	  
	  
Du	  kan	  få	  flere	  gode	  tips	  og	  idéer	  om	  juicing	  på	  Slowjuiceren.dk	  eller	  besøg	  DomoTech.dk	  og	  se	  det	  
store	  udvalg	  af	  Hurom	  juicere,	  tilbehør	  og	  reservedele.	  
	  
God	  fornøjelse	  med	  din	  Hurom	  HU-‐400.	  
	  
Venlig	  hilsen	  
DomoTech.dk	  
	  
	  


