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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nắp ấn hình nón 
Đầu vắt cỡ lớn 
Đầu vắt cỡ nhỏ 
Khay lọc inox 
Khay nước ép 
Thân máy
Tay ép
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LƯU Ý AN TOÀN
Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng 
và đã được nối đất. 
Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang 
tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế 
sai cách.
Luôn tắt và rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng, khi thay phụ kiện, lắp ráp hoặc tháo rời 
thiết bị và trước khi di chuyển thiết bị đến vị trí mới. Để ngắt kết nối, rút từ phích cắm, không rút 
bằng dây điện.
Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện 
khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
Không sử dụng nếu thiết bị hoặc dây điện bị hỏng, thiết bị bị rơi, có rò rỉ hoặc vỏ máy bị nứt.
Không cuốn dây điện khi sử dụng thiết bị.
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định và an toàn.
Chỉ sử dụng thiết bị cho gia đình, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng 
ngoài trời.
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Không nhúng để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo thời của thiết bị tiếp xúc 
với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp thiệt hại về vật chất hay thương tích 
gây ra bởi sử dụng bất cẩn hay không đúng.
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.
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Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và 
không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư 
hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy vệ sinh các bộ phận tiếp xúc với trái cây.
Kết nối thiết bị với nguồn điện.
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Cắt đôi miếng trái cây.
Đặt cốc dưới van chống nhỏ giọt.
Đặt đầu vắt có kích thước phù hợp với trái cây bạn muốn vắt. Nếu bạn muốn vắt trái cây nhỏ như 
chanh, hãy sử dụng đầu vắt cỡ nhỏ.
Đặt trái cây vào đầu vắt.
Hạ thấp tay ép để ép trái cây vào đầu vắt. Trong trường hợp ép chanh, bạn có thể trực tiếp ấn bằng 
tay.
Nhấc tay ép lên sau khi ép xong. Thiết bị sẽ dừng vận hành ngay khi bạn dừng ấn tay ép.
Sau khi sử dụng xong, rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

3.2 Sử dụng thiết bị

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ
Luôn tắt, rút phích cắm và để thiết bị nguội lại trước khi vệ sinh.
Không sử dụng cọ sắt, bột hoặc xà phòng gây mòn để vệ sinh thiết bị.
Không nhúng thiết bị vào nước hay bất kỳ loại chất lỏng nào khác. Không đặt thiết bị dưới vòi 
nước chảy.
Thực hiện vệ sinh định kỳ để loại bỏ cặn, bã bám vào trong thiết bị.
Có thể vệ sinh các bộ phận sau đây trong máy rửa chén: Nắp ấn hình nón, đầu vắt cỡ lớn, cỡ nhỏ, 
khay lọc, khay nước ép và khay lọc nhựa.
Làm khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trước khi lắp lại vào thiết bị.
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Vận hành thiết bị liên tục trong tối đa 15 giây.
Sau đó, để thiết bị nghỉ 15 giây.
Chỉ lặp lại chu trình ép và nghỉ này trong tối đa 10 lần cho một lần sử dụng thiết bị.

Lưu ý: Ngừng sử dụng thiết bị sau 10 chu trình và để thiết bị nghỉ trong 30 phút trước khi sử dụng 
trở lại.
Lưu ý: Nếu sử dụng thiết bị để ép một số lượng lớn trái cây, hãy thường xuyên vệ sinh rây lọc và 
khay nước để loại bỏ tép cam, chanh.
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Sản xuất tại: 
Thiết kế tại: 

04093
160 W
230 V ~ 50/60 Hz

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị: 
Công suất:
Nguồn điện:               

Trung Quốc
Tây Ban Nha
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