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 Milieu
                Deze markering geeft aan dat dit product binnen de gehele EU niet via het 

huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Recycle, om mogelijke schade aan 
het milieu of de gezondheid van mensen door ongecontroleerde afvoer van afval 
te voorkomen, het apparaat op een verantwoorde manier ter bevordering van 
duurzaam hergebruik van materialen. Retourneer het gebruikte apparaat via de 
retour- en verzamelvoorzieningen of neem contact op met de verkoper bij wie u het 
product heeft gekocht. Deze kan het product innemen voor milieuvriendelijk recyclen.
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Wij feliciteren u met de aankoop van een product van hoogstaande kwaliteit: de Espressions 
Soja Milk Maker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik 
neemt en schenk aandacht aan alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsprocedures!

Voor verdere informatie over onze producten of ons assortiment, raadpleeg onze website:
www.itmonline.nl
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     Waarschuwing
•  Reinig de binnenzijde van de kan, het mes en het RVS filter zorgvuldig. 

Het mes is erg scherp. Wees voorzichtig wanneer u het mes uit 
het apparaat verwijdert, schoon veegt of afwast. Het dragen van 
keukenhandschoenen wordt aanbevolen.  

•  Wanneer de sojamelk kookt, is het apparaat klaar met bereiden. 
Voordat de sojamelk echter is afgekoeld, zijn de onderdelen zoals de 
kan, het mes en het filter nog erg heet. Raak deze hete delen niet aan, 
anders verbrand u zichzelf.

     Attentie
•    Zorg dat het stroomsnoer goed in de Soya Milk Maker is bevestigd; dit 
 voorkomt dat het snoer losraakt of oververhit raakt terwijl de Soya   
  Milk Maker werkt, want dit kan stroomuitval of brand veroorzaken.      
•  Houd het apparaat uit de buurt van kinderen, ongeacht of het op dat 

moment aan of uit staat. Dit om lichamelijk letsel of brandwonden te 
voorkomen mocht het apparaat per ongeluk worden aangezet.

•    Minderjarigen, personen met verminderde lichamelijke, verstandelijke 
en/of psychische vermogens of die een gebrek aan kennis of ervaring 
hebben, mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken.  

•    Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, stop dan de plastic verpakking 
s.v.p. bij het plastic afval. Dit is om te voorkomen dat kinderen met het 
plastic gaan spelen en om verstikkingsgevaar te voorkomen.

•    Controleer, voordat u het apparaat aanzet, of het deksel goed op zijn 
plaats zit. Plaats geen harde voorwerpen zoals bijvoorbeeld grote 
harde pitten in de kan; deze kunnen namelijk onderdelen beschadigen.

•    Controleer of het voltage op het apparaat overeenkomt met de lokale 
netspanning voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet; anders 
kunnen onderdelen beschadigen of kan er brand ontstaan.  

•    Gebruik het apparaat alleen op een horizontaal werkoppervlak of 
aanrecht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen 
zoals textiel (bijv. tapijten en handdoeken) plastic en papier. Zet het 
apparaat niet bij de rand van het werkoppervlak of aanrecht om 
botsingen of vallen te voorkomen.   

Belangrijke veilgheidsinstructies
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•    In de laatste fase van de bereiding of nadat de bereiding is voltooid, 
gelieve niet de stekker uit het stopcontact te nemen of opnieuw een 
functie selecteren om de bereiding opnieuw te starten; dit om te 
voorkomen dat de inhoud verbrandt, overloopt of het alarm afgaat. 

•    Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal 
dan de stekker uit het stopcontact om schade door kortsluiting en 
dergelijke te voorkomen.

•    Wanneer de Soya Milk Maker aanstaat, zorg dan dat deze en het 
snoer zich op veilige afstand van warmtebronnen bevindt en de 
stekker binnen handbereik is. Zorg dat het stopcontact goed geaard is.

•    Als u de sojamelk in wilt schenken, verwijdert u eerst het deksel.
•    Vers gemaakte sojamelk is erg heet. Het is belangrijk dat de gebruiker 

van het apparaat maar ook andere mensen op veilige afstand van de 
hete sojamelk blijven. Gebruik alleen hittebestendig keukengerei zodat 
gespat van de sojamelk voorkomen kan worden.

•    Monteer de filterbeker en de handgreep van de filterbeker op de juiste 
manier. Monteer daarnaast het RVS filter, het deksel en het mixdeel 
op de juiste manier zoals beschreven in het hoofdstuk 'Tips voor 
gebruik & Gebruik'. Zo voorkomt u dat zaken vallen en brandwonden 
veroorzaken. 

•    Tijdens het maken van de sojamelk moet u het deksel niet te snel 
optillen om brandwonden te voorkomen.     

•    Raak de stekker niet aan wanneer u handen nat zijn. Dit kan een 
elektrische schok veroorzaken.

•    Kies de juiste functie uit het keuzemenu voordat u het apparaat 
gebruikt. De toegevoegde ingrediënten moeten overeenkomen met 
de geadviseerde hoeveelheden in het recept. Wanneer hiervan wordt 
afgeweken, is er kans op spatten, overstromen, slecht malen van 
voedsel of het in werking treden van het alarm (hetgeen lang kan 
duren). Ook zal de smaak van de drank worden aangetast.

•    Verplaats het apparaat niet terwijl het aanstaat om overstromen van 
voedsel, brandwonden en elektrische schokken te voorkomen.

•    Gebruik het apparaat niet in de buurt van gordijnen en brandbare 
stoffen; vanwege brandgevaar.    
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•    Wanneer u sojamelk aan het maken bent en het apparaat valt uit, kies 
dan niet meteen een functie om de sojamelk af te maken maar laat de 
drank eerst afkoelen. 

•    Het apparaat, deksel, kabel en stekker dienen per se uit de buurt van 
water te worden gehouden.  In geval van contact met water neem 
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat 
pas weer nadat het zorgvuldig is afgeveegd en u er zeker van bent dat 
alle delen volledig droog zijn om kortsluiting of een elektrische schok 
te voorkomen.    

•     Gebruik verse en de geadviseerde hoeveelheden ingrediënten en volg 
de normale bereidingswijze. Dit is om allergische reacties en/of kans 
op vergiftiging te voorkomen.

•    Het deksel en de kan bevatten verwarmingselementen, dus plaats ze 
niet direct in water tijdens het wassen om kortsluiting of elektrische 
schokken te voorkomen.     

•    In geval van storing of schade, stuur / breng het apparaat naar de 
winkel van aankoop of naar de serviceafdeling van Espressions. 
Reparaties door niet geautoriseerde serviceafdelingen vallen buiten de 
garantie en kunnen leiden tot schade aan het apparaat of personen.

•    Om letsel of brand door een elektrische schok of kortsluiting te 
voorkomen, moet het gebruik van een beschadigd stroomsnoer of een 
kapotte stekker worden vermeden. Indien stroomsnoer of stekker zijn 
beschadigd bestel dan een nieuw exemplaar bij de winkel van aankoop 
of bij Espressions service center.   

•    Maak geen sojamelk met warm of heet water om te voorkomen 
dat dit de smaak aantast of dat dit problemen veroorzaakt zoals 
overstromen, spatten, slecht malen en/of het activeren van het alarm.

•    Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en bij temperaturen 
hoger dan 10°C en lager dan 30° C.

•    Til het apparaat niet op aan het deksel, deze is niet vergrendeld.



7

Inhoud van de verpakking

7

7

Model EP9100

 Deksel en mixdeel

 Dubbelwandige kan

 Filterbeker

 Handgreep van de filterbeker

 Maatbeker (cup / kop)

 Stroomsnoer 

 Gebruikshandleiding / 
 Receptenboekje 



8

Ventilatieopening 
Wordt gebruikt om stoom te laten ontsnappen. Dompel niet onder water.
Motor en aandrijving  
Deksel met daarin onderdelen zoals de motoraandrijving en elektronica.
Anti-overstroom sensor
Voorkomt overstromen van de vloeistof en schakelt de bereiding automatisch uit.  
Mixerdeel
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal, hierin bevindt zich de 
aandrijfas en diverse elektronica.
Temperatuursensor
Activeert de motor wanneer de vloeistof de ingestelde temperatuur bereikt heeft.
RVS filter
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal, zorgt voor een gelijkmatige 
vermaling van de ingrediënten door het mes. Plaats het filter altijd om het mes bij de 
bereiding (met uitzondering van ingrediënten zoals bevroren ingrediënten).
Mes
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal met een hoge hardheid, 
gebruikt voor het fijn snijden en vermalen van de ingrediënten. 
Stroomkoppeling met veiligheidsmechanisme
Schakelt automatisch uit bij het afnemen van het deksel. 
Zorg dat deze bij gebruik goed geplaatst is.
Dubbelwandige kan
Binnenzijde van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal. 
Buitenzijde uit hoogwaardig ABS met isolerende (warmhoud) werking.
Hoeveelheidsindicatie (bevindt zich aan de binnenzijde van de kan)
Vul de kan met de ingrediënten volgens het recept en met water tot een niveau dat ligt 
tussen het bovenste en onderste streepje. Meer of minder water zijn van invloed op de 
smaak en dikte van de vloeistof.
Functiepaneel
Stel in op de gewenste functie/bereiding en druk vervolgens op ‘Start’ om de bereiding 
te starten. 
‘Time’ (tijd) toets
De temperatuur- en tijdtoets kunnen alleen gebruikt worden bij het maken van Soya 
milk, Grains, Porridge en Rice Paste. Nadat u een van deze functies gekozen heeft kunt u 
de tijd instellen met de tijdtoets. Lees hierover meer in het hoofdstuk 'Bediening van de 
timer'. 
‘Temp’ (temperatuur) toets
Nadat de gewenste functie/bereiding en tijd zijn ingesteld kunt u kiezen voor een warme 
of hete drank. 
Instellingsknop (Start/Cancel)
Selecteer de gewenste functie/bereiding en druk dan op ‘Start’. 
Ingang stroomvoeding
Hierin wordt de stroomkabel bevestigd. Controleer voor gebruik of de stroomvoorziening 
overeenkomt met de aansluitwaarden op de onderzijde van de kan.

Onderdelen en functies
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A.   Neem het deksel af. Aan de onderzijde 
van het RVS filter bevindt zich een 
slot symbool. Plaats en draai vast tot 
aan het slotje of neem af door deze 
in tegengestelde richting te draaien.  
Zorg dat dit deel bij elke gebruik goed 
vastgedraaid is en let er na het gebruik 
bij het afnemen op dat deze heet kan 
zijn. Houd zorgvuldig schoon door na elk 
gebruik te demonteren en zorgvuldig af 
te wassen. 

B.  Het is normaal dat u tijdens het 
bereidingsproces en het vermalen van 
de ingrediënten verschillende geluiden 
hoort. Het apparaat maalt en verwarmt 
en produceert daarbij geluid.

C.  Nadat het apparaat voor een bepaalde 
periode voor het maken van sojamelk, 
soep of vruchtendranken is gebruikt, is 
het mogelijk dat de onderdelen die 

 hiermee in contact zijn gekomen ver-  
  kleuren. Dit is een normaal verschijnsel 

dat geen invloed heeft op de smaak en 
de kwaliteit van de dranken.  

D.  Als u koud water gebruikt bij het maken 
van dranken, zal de bereidingstijd 
van de drank langer zijn (omdat de 
watertemperatuur en -hoeveelheid de 
bereidingstijd beïnvloeden).

Tips voor gebruik
E.  Gedeeltelijke verkleuring (bijv. het blauw 

worden) van roestvrijstaal, zoals de 
binnenzijde van de kan, is een normaal 
verschijnsel. Dit wordt veroorzaakt door 
een reactie tussen de fosfaat-ionen in de 
sojamelk en het roestvrijstaal. Het is niet 
schadelijk voor de gezondheid en heeft 
geen invloed op de kwaliteit en de smaak 
van de dranken.

F.  Houdt altijd een pauze van minimaal 8 
minuten in acht voordat uw het apparaat 
opnieuw wilt gebruiken; anders zal de 
levensduur van het apparaat verkorten.

G.   Maak geen grote hoeveelheden 
sojamelk vlak na elkaar; anders wordt 
de oververhittingsbeveiliging van het 
apparaat geactiveerd en stopt de rotatie 
tijdelijk. Nadat de motor volledig is 
afgekoeld, kan het apparaat opnieuw 
worden gebruikt.  

H.  Wanneer de ingebouwde timer is inge-
schakeld, kunnen zich kleine afwijkingen 
voordoen tussen de getoonde tijd en de 
voltooiing van de sojamelkbereiding. Dit 
is normaal en heeft verder geen invloed 
op de kwaliteit van de sojamelkbereiding 
(alleen van toepassing op het model met 
timer functie).

I.    Reinig het apparaat meteen en 
zorgvuldig na gebruik, neem hiertoe 
ook het RVS filter af en reinig deze en 
de randen zorgvuldig, let op het mes is 
scherp. Aangekoekte voedingsresten zijn 
namelijk lastig te verwijderen en kunnen 
schade aan het apparaat veroorzaken en 
de werking beïnvloeden. Het afgewassen 
mixerdeel en deksel niet meteen in de 
kan terugplaatsen maar goed laten 
drogen omdat dit tijdens warme dagen 
kan gaan stinken.

J.  Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor 
normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik 
het niet voor commerciële doeleinden.
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Instructions on (dis)assembly 
of the stainless steel filter 

Gebruik
Voordat u het apparaat voor de eerste 
keer gebruikt, dienen de delen die met de 
vloeistof in aanraking komen zorgvuldig te 
worden gereinigd. Maak het apparaat na 
elk gebruik zorgvuldig schoon.

Voeg de ingrediënten en het water toe. 
Gebruik de juiste hoeveelheden zoals in het 
recept staan vermeld, was de ingrediënten, 
doe ze in de Soya Milk Maker en vul het 
water aan tot een niveau dat ligt tussen het 
bovenste en onderste streepje.

Tips 

1.  Voeg de ingrediënten en het water toe 
in de hoeveelheden zoals in het recept 
staan vermeld maar nooit boven het 
maximum peil. 

2.  Het apparaat heeft een droogkook-
beveiliging. Als de kan geen water 
bevat of wanneer het waterniveau 
te laag is, werkt het apparaat niet of 
schakelt uit. 

3.  Indien u de timer functie wilt gebruiken, 
is het raadzaam om ingrediënten niet 
van tevoren te weken en alleen zuiver 
water te gebruiken. 

Klaar voor gebruik maken
A.  Plaats het deksel op de kan en druk  

deze aan zodat deze stevig vastzit.

B.  Bevestig het stroomsnoer en steek 
in een stopcontact met de juiste 
aansluitwaarde.

C.  Alle indicatielampjes staan in de 
beginstand.

Het kiezen van een functie 
A.  Draai de ‘Start/Cancel’ toets om een 

functie te kiezen. Het bijbehorende 
functie-indicatielampje zal gaan 
knipperen en u zult tegelijkertijd een 
geluidssignaal (piep) horen.  

B.  Druk kort op de ‘Start/Cancel’ toets. U 
hoort 2x een piep en de functie wordt 
binnen een aantal seconden gestart. 

B

A
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Aanwijzingen  
A.  Als de ‘Start/Cancel’ toets na functie-

keuze niet binnen 30 seconden wordt 
ingedrukt (en in het geval van ‘Warm/ 
Heet’ binnen 3 seconden), zal de gekozen 
functie automatisch starten. 

B.  Als binnen 1 minuut blijkt dat u de 
verkeerde functie heeft gekozen, kunt u 
de toets ‘Start/Cancel’ indrukken om uw 
keuze ongedaan te maken en vervolgens 
de juiste functie kiezen. 

C.  Als u na 1 minuut of langer merkt dat u 
de verkeerde functie heeft gekozen, kunt 
u de stekker uit het stopcontact nemen 
en na 3 minuten opnieuw aansluiten. 
Hierna kunt u alsnog de juiste functie 
kiezen.

D.  Als de ingrediënten al gemixt en verwarmt 
zijn, is het raadzaam om de ingrediënten 
te vervangen en opnieuw te beginnen. 

E.  Tijdens de bereiding werken de andere 
functies niet.  

F.  Verkeerd gekozen functies kunnen o.a.  
de smaak van het product aantasten of 
de kan doen overstromen. 

Het product is klaar 
Als de bereiding is voltooid, laat het apparaat 
gedurende 1 minuut een piep horen en 
knippert het functie-indicatielampje. U kunt 
nu de stekker uit het stopcontact nemen.

Nadat het alarmsignaal is gestopt en de 
stekker wordt niet uitgenomen, houdt het 
apparaat automatisch 2 uur lang het product 
warm (de letter ‘b’ brand). Het functie-
indicatielampje blijft knipperen totdat de 
stekker wordt uitgenomen (de warmhoud 
functie werkt niet bij gebruik van de 
reinigingsfunctie of de functie warm/heet).

Tips

1.  Raadpleeg het hoofdstuk ‘Storingen 
en Oplossingen’ om storingen op te 
lossen.  

2.  De kwaliteit van fruit gaat snel 
achteruit (fruit wordt bruin en gaat 
oxideren). Drink fruitdrankjes daarom 
binnen een half uur na bereiding op.

Opmerking 
Na afloop en tijdens een programma kunt 
u het apparaat uitsluitend middels het 
uitnemen van de stekker stoppen (niet via 
de ‘Start/Cancel’ toets). Reden hiervoor 
is dat het strikt afgeraden wordt om 
gedurende of na een bereiding het program- 
ma opnieuw te starten. Bij een onder- 
breking van een bereiding gebruik verse 
ingrediënten en water en start opnieuw.   

Aanbeveling

1.  Voordat u sojamelk drinkt, dient het  
te worden gekookt.  

2.  Zodra de sojamelk is bereid, is het 
verstandig om deze zo snel mogelijk 
op te drinken zodat u verzekerd bent 
van een verse, frisse smaak.   

3.  Zuigelingen en patiënten met nier- 
  insufficiëntie en/of spijsverterings-
   stoornissen kunnen beter sojamelk 

in een lagere concentratie drinken, 
of,  afhankelijk van hun persoonlijke 
situatie, GEEN sojamelk drinken. 

Opmerking
Wanneer u de Soya Milk Maker voor het 
eerst gebruikt, kan de bereidingstijd afwijken. 
Zodra de functies eenmaal zijn gebruikt, 
zal de Soya Milk Maker automatisch de 
optimale bereidingsprocedure bepalen.  
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Bediening van de timer 
Wanneer u de stekker in het stopcontact 
steekt, geeft het digitale scherm '88:88' 
weer. Kies een functie waarbij de timer-
functie werkt (zie recept) en u ziet ‘--:--’ op 
het digitale scherm verschijnen. 

Het kiezen van de tijd
Druk op de toets 'Time' (tijd). U kunt de 
toets blijven indrukken totdat de gewenste 
tijd wordt weergegeven (de tijd kan worden 
aangepast naar minimaal 3 en maximaal 
11 uur). De ingestelde tijd wordt geleidelijk 
steeds met 30 minuten verlengd. U kunt 
ook aan de knop draaien om de tijd aan te 
passen, die verspringt steeds 10 minuten 
zodat de ingestelde tijd steeds met 10 
minuten wordt verlengd.

Het kiezen van de temperatuur
Druk op de toets 'Temperature' (temperatuur) 
of draai aan de knop om een warme of 
hete drank te selecteren. 

Het aanzetten van de timer. 
Druk op de ‘Start/Cancel’ toets, het apparaat
laat vervolgens een piep horen en begint af 
te tellen.

De bereiding is klaar 
Wanneer de display 'End' (einde) weergeeft, 
is de bereiding of het opwarmen van de 
sojamelk klaar. 

Tips

1.  Schakel het apparaat niet uit terwijl 
de timer functie nog aan staat; anders 
moet u namelijk de bereiding weer 
opnieuw starten en de ingrediënten 
vervangen. 

2.  Als de omgevingstemperatuur hoger 
is dan 20° C, mag de timertijd de        
8 uur niet overschrijden.

3.  Drink de drank niet indien u twijfelt of 
de bereiding wel goed heeft gewerkt

4.   Timer- en temperatuur knop kunnen 
  alleen bij de volgende functies gebruikt 
  worden: Soya Milk (Sojamelk); Grains 

(Granenmelk); Porridge (Pap); Rice 
Paste (Rijstpasta)'

5.  Gebruik geen bederfelijke ingrediënten 
wanneer u de 'timer' functie gebruikt.
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Smooth Soup
Crèmesoep

Almond milk
Amandelmelk

Soya milk
Sojamelk

Fast soya milk
Sojamelk 
kort programma 

Multigrain milk
Granenmelk

Porridge
Pap

Smoothie 
Vruchten- of 
groentenmix/koud 

Nuts milk
Notenmelk

Rice paste
Rijstpasta

Middels de 'Time' en 'Temperature' toetsen is het ook mogelijk om uw Soya Milk Maker naar 
eigen voorkeur in te stellen. Middels de Start toets start u de ingestelde tijd en temperatuur. 

Voorgeprogrammeerde functies
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Functies en recepten

Recept

Sojamelk

Amandelmelk

Crèmesoep
Voorbeeld
recept
 

Sojamelk met 
rode jujube 

Sojamelk met 
rijst en fruit 

Sojamelk met 
koffie 

Sojamelk met 
rijst of granen

Snelle 
sojamelk 
 

Tijd

± 30 min.

± 16 min.

± 25 min.

± 30 min.

± 30 min.

± 30 min.

± 25 min.

± 16 min.

Functietoets

Soya milk

Almond milk

Smooth soup 

Soya milk

Soya milk

Soya milk

Grains

Grains

Fast soya milk

Ingrediënten / recept

1 kop droge of gewelde sojabonen, voeg 
water toe tot aan de onderste streep. Voeg 
eventueel suiker of honing naar smaak toe.

1 kop amandelen, voeg water toe tot aan de 
onderste streep. 

600 gram doperwten, 2 kleine rode uien 
in stukken gesneden, 2 eetlepels Griekse 
yoghurt, handvol verse munt, 50 gram 
mozzarella, 1 theelepel knoflookpuree of 
een kleine knoflook gepeld en in stukken 
gesneden, kruiden, zout en peper naar 
smaak. Voeg naar smaak water toe tussen 
de onderste en bovenste streep.

7/10 kop gedroogde sojabonen, 7 stukken 
rode  jujube (in stukjes gesneden), voeg 
water toe tot aan de onderste streep. 

3/5 kop gedroogde sojabonen, 1/5 kop droge 
rijst, 1 kop gevuld met (bijvoorbeeld) stukjes 
appel waarvan de klokhuizen verwijderd 
zijn en suiker. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

4/5 kop gedroogde sojabonen, 2 zakjes 
instant koffie of een kleine kop verse koffie 
en wat (riet)suiker naar smaak. 
Voeg water toe tot aan de onderste streep.

7/10 kop gedroogde sojabonen, 1/5 kop 
droge rijst. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

7/10 kop gedroogde sojabonen, 3/10 kop 
havervlokken. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

1 kop droge of gewelde sojabonen. Voeg 
water tot aan de onderste streep.

Algemene opmerking 
Alle recepten zijn voor 2-4 personen.
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Recept

Pap

Smoothie

Notenmelk 

Rijstpasta

Sesampasta
 
 

Tijd

± 90 min.

 

± 5 min.

± 16 min.

± 16 min.

± 25 min.

± 25 min.

Functietoets

Porridge 

Porridge

Smoothie

Nuts milk

Nuts milk

Rice paste 

Rice paste 

Ingrediënten / recept

3/10 kop Lotusnoten, 1/5 kop pinda´s, 
3/10 kop rode bonen, 1/10 kop longan 
fruit (of lyche), 1/5 kop kleefrijst, drie 
ontkernde rode jujube, zachte kandij (varieer 
ingrediënten naar smaak tot max. 2 kop). 
Voeg naar smaak water toe tussen de 
onderste en bovenste streep.

1,5 kop droge rijst, 0,5 kop groene bonen.  
Voeg naar smaak water toe tussen de 
onderste en bovenste streep.

1 kop verse, gedroogde of bevroren vruchten 
of groenten in kleine stukjes. Voeg water of 
sap toe tot aan de onderste streep.

7/10 kop pinda’s, 2/5 kop walnoten, 
250 ml melk. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

1 kop walnoten, 3/10 kop amandelen, 
250 ml melk. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

9/10 kop rijst. Voeg water toe tot aan de 
onderste streep.

2/5 kop droge rijst, 3,5 kop walnoten, 
1/5 kop zwarte sesam. Voeg water toe tot 
aan de onderste streep.

Advies
1.  De dikte en smaak van bijvoorbeeld sojamelk 
  is afhankelijk van de hoeveelheid water. 

Kies echter altijd voor een hoeveelheid 
tussen de minimale en maximale hoeveel-
heidindicatie. Te veel ingrediënten of 
ingrediënten die zich niet lenen voor het 
gebruik in uw Soya Milk Maker kunnen 
overbelasting en schade aan het apparaat 
veroorzaken dat buiten de garantie valt.

2.  De ingrediënten die u toevoegt mogen niet 
groter zijn dan een pinda anders zullen 
deze niet goed gepureerd worden.

Download het originele digitale Soya Milk Maker & More receptenboekje via: 
www.itmonline.nl/merken/espressions of vraag het aan via: info@itmonline.nl.

3.   Te veel zwarte bonen, zwarte rijst, 
walnootpitten, rode dadels, krenten, 
rozijnen, e.d. kan tot overbelasting en 
schade aan het apparaat leiden. 

4.  Het wordt aanbevolen om (peul-)vruchten 
van tevoren in water onder te dompelen 
en goed te wassen.. 

5.  Houdt u zich aan de hoeveelheden van 
  ingrediënten zoals in de voorbeeld recepten 

wordt aangegeven en blijf altijd binnen de 
minimum en maximum indicatie.
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Als het apparaat is afgekoeld, spoel de 
RVS delen van het deksel onder de kraan 
zorgvuldig schoon, neem het RVS filterdeel 
af en borstel de RVS delen met een zachte 
afwasborstel en een beetje afwasmiddel 
goed schoon (let op: het mes is scherp!).

Nadat u klaar bent met afspoelen, droog 
het apparaat af en laat goed drogen (niet 
nat of vochtig terug op de kan plaatsen)

Tips 

1.  Dompel de bovenzijde van het deksel 
nooit onder water, spoel dit gedeelte 
ook niet af onder de kraan. Dit om 
te voorkomen dat er water in het 
bovendeel terechtkomt waardoor 
kortsluiting ontstaat. 

Reiniging en opbergplaats
2.  Dompel de buiten- en onderzijde van 

de kan niet onder water en zorg dat 
de stroomkoppeling niet nat wordt. 
Neem af met een lichtvochtige doek.

3.  Neem de bovenzijde van het deksel 
met een lichtvochtige doek af.

4.  Gebruik geen schurende reinigings-
middelen of staalsponsjes om de 
buitenkant van de kan schoon te 
maken.  

5.  Let tijdens het afwassen op het 
scherpe mes. Zorg ervoor dat u uw 
handen niet verwondt. 

6.  Als u het apparaat niet meteen na 
gebruik kunt schoonmaken vul de 
kan dan met schoon water, plaats het 
deksel en laat inweken en reinig later 
op de bovenstaande wijze.

7.  Bij hardnekkige vlekken of kalkaanslag 
op de RVS delen, reinig met een licht- 

  schurend reinigingsmiddel of bij kalk- 
  aanslag met warme azijn. Spoel 

daarna zorgvuldig af met schoon water. 

Opmerking
Lichte verkleuring van de onderdelen die 
in direct contact staan met het voedsel is 
normaal.
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Storingen en oplossingen
Probleem

Indicatielampje brandt niet 

Het indicatielampje brandt, 
maar het apparaat werkt 
niet.  

De motor blijft lopen.

De verwarmfunctie blijft aan.

Het apparaat reageert niet 
nadat u een toets indrukt. 

Oorzaak

Het deksel is niet correct 
geïnstalleerd.

De stekker is niet goed 
bevestigd in het stopcontact.

Er is geen programmafunctie 
gekozen. 

Er zit geen of te weinig 
water in de kan. 

Binnenzijde van de RVS kan 
en temperatuursensor is 
verkalkt.

De temperatuursensor werkt 
niet.

Er is water in het deksel 
gekomen.

Er zijn geen ingrediënten 
toegevoegd. 

Water in het deksel.

Korte stop, het systeem 
wordt niet gereset.

Oplossing

Plaats het deksel op de juiste 
wijze met de connector goed 
geplaatst zodat deze contact 
maakt.

Steek de stekker goed in het 
stopcontact.

Maak een keuze uit het 
functieprogramma en druk 
op 'Start'.

Vul het water aan tot een 
niveau dat ligt tussen het 
bovenste en onderste 
streepje.

Ontkalk met warme azijn.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Voeg ingrediënten toe.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Schakel het apparaat 3x uit 
en zet het dan weer aan of 
neem de stekker uit het stop- 
contact wacht 1 minuut en 
doe de stekker in het stop-
contact en probeer opnieuw.
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Probleem

De ingrediënten worden niet 
vermalen.

Overstromen.

 

Het apparaat start niet.

De binnenzijde van de kan 
koekt aan.

De bereiding van de sojamelk 
duurt te lang. Bij andere 
bereidingen doen zich geen 
problemen voor.   

Oorzaak

Te weinig water toegevoegd. 

Te weinig of te veel 
ingrediënten.

Fabricagefout of defect aan 
het mes.

Er worden te veel 
ingrediënten of water 
gebruikt. 

Verkeerde programma 
gekozen.

De ingrediënten worden niet 
vermalen. 

De sojamelk is te waterig 
of er zijn teveel sojabonen 
gebruikt.
 
Te weinig water toegevoegd.
 

Fabricagefout.

De kan is niet schoon.

Er zijn teveel ingrediënten 
gebruikt.

De watertemperatuur is te laag.
 
Het verkeerde programma is 
gekozen.

Oplossing

Vul het water aan tot een 
niveau dat ligt tussen het 
bovenste en onderste 
streepje.

Zie het recept voor de 
juiste hoeveelheden en 
verhoudingen.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Gebruik de juiste hoeveel-
heden en overschrijd het 
maximum niveau (1,3 liter) 
niet. 

Reinig en droog zorgvuldig. 
Kies het juiste functie-
programma.

Raadpleeg de oplossing 
hierboven: 'De ingrediënten 
worden niet vermalen'.

Gebruik de juiste hoeveelheid 
sojabonen.

 
Vul het water aan tot een 
niveau dat ligt tussen het 
bovenste en onderste streepje.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Maak de kan schoon.

Gebruik de juiste hoeveelheid 
ingrediënten.

Gebruik warm water. 

Kies het juiste programma.
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Probleem 

Zoemend geluid.

Korte omschrijving van de 
(E-) foutmeldingen 

Op het digitale scherm staat 
de code ‘E1’ en tegelijkertijd 
is er een  alarmsignaal 
te horen (dat steeds 3 
seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de code ‘E2’ en 
tegelijkertijd hoort u 2 keer 
een alarmsignaal (dat steeds 
3 seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de code ‘E3’ en 
tegelijkertijd hoort u 3 keer 
een alarmsignaal (dat steeds 
3 seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de code ‘E4’ en 
tegelijkertijd hoort u 4 keer 
een alarmsignaal (dat steeds 
3 seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de code ‘E5’ en 
tegelijkertijd hoort u 5 keer 
een alarmsignaal (dat steeds 
3 seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de code ‘E6’ en 
tegelijkertijd hoort u 6 keer 
een alarmsignaal (dat steeds 
3 seconden aanhoudt).

Oorzaak

Opstartgeluid en apparaat in 
werking. 

Omschrijving van oorzaken

Te weinig ingrediënten en/
of water.

Alarm met betrekking tot te 
hoge watertemperatuur. 

Alarm met betrekking tot 
een storing van de 
anti-overstroom functie. 

Alarm met betrekking tot 
oververhitting. 

Alarm met betrekking tot 
afwijkende netspanning.

Alarm met betrekking tot 
een storing in de 
temperatuurcontrole.

Oplossing

Het is normaal dat je soms 
een fluitend of zoemend 
geluid hoort.

Aanbevolen oplossingen

Voeg de juiste hoeveelheden 
ingrediënten en water toe 
(tot tussen het bovenste en 
onderste streepje van het 
waterniveau) in de kan. 

Gebruik water met een 
temperatuur van maximaal 
45˚C.

Voeg de juiste hoeveelheden 
ingrediënten en water toe 
(zie de gebruikshandleiding).

Voeg de juiste hoeveelheden 
ingrediënten en water toe 
(zie de gebruikshandleiding).

 

Neem de stekker uit het 
stopcontact uit en wacht 
een aantal seconden en doe 
weer in het stopcontact. 
Controleer of het apparaat 
nu wel weer goed werkt.

Neem de stekker uit het 
stopcontact uit en wacht 
een aantal seconden en doe 
weer in het stopcontact. 
Controleer of het apparaat 
nu wel weer goed werkt.
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Korte omschrijving van de 
(E-) foutmeldingen 

Op het digitale scherm staat 
de code ‘E7’ en tegelijkertijd 
hoort u 7 keer een  
alarmsignaal (dat  steeds 3 
seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm staat 
de code ‘E8’ en tegelijkertijd 
hoort u 8 keer een  
alarmsignaal (dat  steeds 3 
seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm staat 
de code ‘E9’ en tegelijkertijd 
hoort u 9 keer een  
alarmsignaal (dat  steeds 3 
seconden aanhoudt).

Op het digitale scherm 
staat de melding ‘EA’, en 
tegelijkertijd hoort u 10 
keer een  alarmsignaal 
(dat  steeds 3 seconden 
aanhoudt).

Algemene opmerking
Indien een storing zich meerdere malen blijft voordoen of niet verholpen is met het 
geadviseerde stuur of breng het apparaat naar het Espressions servicecentrum.

Omschrijving van oorzaken

Alarm met betrekking tot 
een communicatiestoring in 
de elektronica.
 

Alarm met betrekking 
tot een storing in de 
temperatuurcontrole.

Overbelasting door teveel 
ingrediënten of oververhitte 
motor.
 

Alarm met betrekking tot 
storing in het de elektronica 
en de temperatuurcontrole. 

 

Aanbevolen oplossingen

Neem de stekker uit het 
stopcontact uit en wacht 
een aantal seconden en doe 
weer in het stopcontact. 
Controleer of het apparaat 
nu wel weer goed werkt.

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Voeg de juiste hoeveelheden 
ingrediënten en water toe 
(zie de gebruikshandleiding).

Stuur/breng het apparaat 
ter reparatie naar het 
Espressions servicecentrum.

Technische specificaties 
Model: EP9100
Nominale spanning:  220-240V~ 
Nominale frequentie:  50Hz 
Netto gewicht:  2670 gram 

Nominal vermogen:  1400 W 
Motor vermogen: 300 W
Inhoud (bruto):  1100-1300 ml. 
L x W x H:  225 x 210 x 283 mm
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Notities
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Dit ESPRESSIONS keukenapparaat is van een uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er 
zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan 
zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onders-
taande garantiebepalingen. Deze 2-jarige garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid en 
uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. 

Garantiebepalingen

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen 
naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke 
rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of 
transportkosten van het retourneren van het 
apparaat. Deze garantie geldt slechts voor 
producten die binnen de Benelux zijn verkocht en 
verblijven. De garantie is niet van toepassing op 
de stekkers, elektriciteitssnoeren of zekeringen 
en ook niet op defecten veroorzaakt door:
•  Reguliere slijtage aan het apparaat of onderdelen 

door het gebruik.
•  Nalatigheid in gebruik of het onderhoud volgens 

de gebruiksinstructies.
•  Het product aan te sluiten op een elektriciteits-

bron die hiervoor niet geschikt is.
•  Beschadiging door foutief gebruik of misbruik 

van het product.
•  Wanneer veranderingen zijn aangebracht door 

anderen dan een door IT&M geautoriseerde 
servicedienst.

•  Het uit elkaar halen of belemmeren van het 
product.

• Diefstal of poging tot diefstal van het product.
• Breuk of defecten veroorzaakt door transport.

Controleer, alvorens een product onder deze 
garantievoorwaarden te retourneren, of:
•  De instructies van het product goed zijn opge-

volgd.
•  De voeding naar het apparaat werkt dan wel 

dat het apparaat ingeschakeld is.
•  Het defect niet te wijten is aan een defecte 

zekering.

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, 
dient u:
•  Het product per post of vervoersdienst te 

retourneren aan de dealer waar het is gekocht 
of rechtstreeks aan IT&M.

•  Ervoor zorg dragen dat het product schoon is 
en goed en transport zeker verpakt, bij voorkeur 
in de originele verpakking.

•  Informatie in te sluiten met uw contactgegevens 
(naam, adres, telefoonnummer) en waar en 
wanneer het product is aangeschaft, samen met 
een kopie aankoopbewijs.

• De exacte aard van het defect aan te geven.

Deze garantie dekt geen andere claims welke 
dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige 
aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of 
voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de 
kosten dekt voor het wijzigen of repareren door 
een derde zonder toestemming van IT&M. Indien 
onderdelen of het gehele apparaat zijn vervangen, 
zal dit de garantieperiode niet verlengen. De 
originele aankoopdatum geldt als aanvang 
garantieperiode.

Voor meer informatie neemt u contact op met de 
dealer of in de Benelux met:

IT&M B.V. Eindhoven 
Telefoon: +31 (0)40 290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl
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Heeft u hulp nodig?

Neem contact met ons op of bezoek onze website.

IT&M
Bedrijfsnummer 6066
Park Forum 1110
5657 HK Eindhoven
Mail: info@itmonline.nl
Website: www.itmonline.nl
Telefoon: +31  (0)40  290 11 30

 is een een geregistreerd handelsmerk. 
Door kleine verschillen in ontwerp of anderszins, kan het product afwijken van de afbeeldingen 
in deze folder.  © 2018 IT&M B.V. 


