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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

 LƯU Ý AN TOÀN
Không ngâm thân máy chính trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để tránh nguy cơ bị điện 
giật.
Không cho trái cây đông lạnh hoặc đá vào thiết bị.
Rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong hoặc khi không sử dụng.
Luôn đảm bảo tất cả các bộ phận rời được lắp và cố định đúng cách trước khi vận hành thiết bị.
Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ hay ngoài trời.
Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh 
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết 
bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
Luôn chú ý giám sát khi đang sử dụng thiết bị.
Không đưa ngón tay hoặc vật khác vào phễu khi thiết bị đang chạy.
Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng đi kèm với thiết bị.
Không để thiết bị hoạt động quá 1 phút mà không dừng.

2.
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1. Tay đẩy
2. Phễu
3. Trục ép
4. Lồng lọc

5. Lồng quay
6. Bát
7. Đế động cơ
8. Cốc chứa

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Lắp ráp thiết bị
BƯỚC 1. Lắp bát vào các vành nhựa ở đế máy và xoay 
theo chiều kim đồng hồ để cố định.
BƯỚC 2. Lắp lồng quay vào giữa bát sao cho bánh răng ở 
vòng dưới của lồng quay ăn khớp với bánh răng của vòng 
trắng dưới đáy bát.
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3.2 Sử dụng thiết bị
1.

2.

Cắm phích cắm của thiết bị và đặt các cốc chứa dưới cả hai cửa xả nước trái cây và 
bã.
Chọn “Play” để khởi động thiết bị, “Reverse” được sử dụng khi thực phẩm bị kẹt 
trong thiết bị và “Stop” để dừng động cơ và tắt thiết bị.

BƯỚC 3. 3.1 Lắp lồng lọc vào bát. Để 
làm được điều này, hãy đảm bảo cửa 
xả bã trong khay lọc khớp với cửa xả 
bã trong bát (vị trí đế silicone). 3.2 Để 
chắc chắn, hãy kiểm tra xem các điểm 
đánh dấu trong bát và lồng lọc có 
thẳng hàng hay không.

3.2

5BƯỚC 4. Sau khi lồng lọc đã 
được cố định đúng cách (không 
thể xoay), hãy lắp trục ép vào trục 
giữa đế bát.
BƯỚC 5. Lắp phễu vào bát bằng 
cách căn chỉnh các điểm đánh dấu 
OPEN của phễu và của bát.

6.26.1

CLOSE     OPEN

BƯỚC 6. 6.1 Xoay phễu theo chiều kim đồng hồ, 
căn chỉnh các điểm đánh dấu CLOSED trong bát. 
6.2 Đảm bảo nắp trong phễu khớp với phần trên 
của thân máy chính. Bây giờ, bạn có thể bật và sử 
dụng thiết bị.

3. Làm sạch thực phẩm trước khi ép. Cắt thực phẩm thành các miếng nhỏ, tối đa 3 cm
để ép dễ dàng và loại bỏ các hạt cứng lớn. Đặt thực phẩm vào phễu. Không đẩy,
chỉ sử dụng tay đẩy đi kèm với thiết bị khi thực phẩm bị kẹt.

6 mm

4. VỆ SINH VÀ THÁO RỜI THIẾT BỊ
1.
2.

Tắt và rút phích cắm của thiết bị. 
Xoay phễu ngược chiều kim đồng hồ và nhấc lên để tách ra khỏi thân máy chính. Sau khi tháo 
rời, hãy tháo bát ra khỏi thiết bị.
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5. XỬ LÝ SỰ CỐ

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị: 02279 
Công suất: 250 W
Nguồn điện: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Tốc độ quay: 45-70 vòng/phút
Thời gian sử dụng tiêu chuẩn: không quá 30 phút và dừng lại.
Sản xuất tại: Trung Quốc
Thiết kế tại: Tây Ban Nha               

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Tháo lồng lọc và lồng quay. Xoay miếng silicone và tháo nó ra. Hãy 
nhớ lắp miếng silicone trở lại sau khi làm sạch thiết bị.
Sử dụng bàn chải để làm sạch các bộ phận sau khi sử dụng.
Không sử dụng cọ sắt hoặc các chất tẩy gây mòn để làm sạch thiết bị. 
Không rửa thiết bị trong máy rửa chén để tránh thiết bị bị hỏng. 
Không nhúng đế máy vào nước. 
Sử dụng khăn ướt hoặc khô để lau vỏ ngoài thiết bị. 
Để tất cả các bộ phận khô hoàn toàn sau khi làm sạch.

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

1 Rò rỉ dưới bát Chưa nắp nút chặn đúng cách. Đảm bảo lắp chặt nút chặn sau khi 
làm sạch.

2 Lồng lọc bị hỏng Sử dụng đá, thực phẩm đông 
lạnh, hạt cứng lớn hoặc thực 
phẩm có hạt, vật lạ hoặc quá 
nhiều thực phẩm trong bát.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để 
biết cách ép trái cây đúng cách. 
Không đổ quá đầy hoặc dồn nhiều 
thực phẩm vào thiết bị.

3 Động c  bị k t hoặc 
d ng

Quá nhiều thực phẩm trong bát. 
Hệ thống an toàn: Tư động tắt 
do thiết bị quá nóng.

Nhấn nút Reverse (đảo ngược) 
trong 3-5 giây. Lặp lại quá trình 2-3 
lần. Nếu động c  đã dừng, hãy để 
động c  nguội trước khi sử dụng trở 
lại.

4 Vết nước hoặc vết 
xước trên trục ép

Vết đúc trong quá trình sản xuất. Những vết và đường này là hoàn 
toàn bình thường.

5 Bát bị kẹt và không 
thể tách ra khỏi đế

Quá nhiều thực phẩm hoặc vật 
lạ trong bát.

Nhấn nút Reverse trong 3-5 giây. 
Lặp lại quá trình 2-3 lần. Sau đó, 
xoay và kéo bát lên.

6 Thiết bị rung Dấu hiệu động c  hoạt động tốt. Thiết bị rung là hoàn toàn bình 
thường. Tuy nhiên, nếu rung lắc 
mạnh, cần kiểm tra xem vít có bị lỗi 
không để tránh các bộ phận bị mất 
cân bằng.

7 Có tiếng kêu cót két 
khi ép nước

Ma sát giữa lõi ép và bát hoặc 
thực phẩm.

Âm thanh cót két là hoàn toàn bình 
thường. Không chạy thiết bị khi 
chưa có thực phẩm bên trong.

8 Phễu / nắp bị kẹt Quá nhiều thực phẩm hoặc vật 
lạ trong bát.

Nhấn nút Reverse trong 3-5 giây. 
Lặp lại quá trình 2-3 lần. Sau đó, 
xoay và ấn phần trên cùng của nắp.
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