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Hướng dẫn sử dụng máy ép trái cây Steba E91 
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Hướng dẫn an toàn 

 Không nên để trẻ em hoặc những người có hạn chế về thể lực hoặc tinh thần, cần có người hỗ trợ 

khi sử dụng thiết bị này; 

 Đặt thiết bị và ổ cắm ngoài tầm tay trẻ em;  

 Không n hoa qu  bằng tay hoặc các vật không phù hợp để vào miệng thiết bị, trừ thanh đẩy. 

 Không chạm tay vào lưỡi dao ở đáy thiết bị;  

 Không tiếp tục sử dụng thiết bị khi phát hiện có d u hiệu hỏng hóc. 

 Không để động cơ chạy quá 7 phút để tránh trường hợp thiết bị bị quá nhiệt. Khi động cơ hoạt 

động quá công su t trong 10s sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này, xin hãy quay về vị trí “0”, 

rút nguồn và để thiết bị nguội trong 15 phút. Sau đó, n nút b o vệ cầu chì ở đáy s n phẩm để 

khởi động lại máy và tiếp tục ép trái cây. 

 Giữ cho bộ lọc luôn sạch. 

 

Lắp đặt: 

 Lau đáy động cơ bằng một m nh v i ẩm. Các bộ phận khác rửa sạch và để khô. 

 Đưa công tắc động cơ về “Off”, tốc độ về “Soft”, chưa cắm điện vào thiết bị 

 Đặt thiết bị lọc vào trong thân máy, n xuống dưới đến khi khớp với động cơ. 

 Đặt nắp đậy lên trên thân máy, khóa chặt 

 Đặt thẳng bộ phận chứa lõi dưới phần lọc bã 

 Để dễ dàng làm sạch phần chứa bã, có thể đặt một túi nhựa nhỏ bên trong để chứ lõi 

 Đặt cốc chứa nước qu  dưới vòi. 

 

Sử dụng    

 n nút on/off để bật 

 Khi thiết bị đang được sử dụng lần đầu tiên, động cơ một thời gian ngắn có thể có mùi 

 Chế độ 1 loại trái cây mềm với hàm lượng nước cao  

 Chế độ 2 loại trái cây mềm và qu  có múi 

 Chế độ 3 qu  có múi  

 Chế độ 4 dứa và táo  
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 Chế độ 5 dứa, táo và các loại rau  

 Bộ phận lọc và động cơ sẽ ép nước từ rau qu  

 Không được cho trái cây với hạt cứng hoặc vỏ vào vì có thể làm hỏng lưỡi dao 

 Nh n đẩy từ từ. Không sử dụng b t kỳ thiết bị khác hoặc đặt ngón tay vào miệng s n phẩm.  

 Sau khi đưa trái cây vào miệng s n phẩm trong vài giây, nước trái cây sẽ được ép và đi qua vòi. 

 Không để bộ phận chứ a bã quá đầy vì có thể làm hỏng động cơ 

 

Mẹo nhỏ 

 Rửa sạch t t c  các loại trái cây hoặc rau. Không cần cắt hầu hết các loại trái cây hoặc rau, nếu 

vừa với miệng thiết bị.  

 Với các loại trái cây với có vỏ cứng không ăn được như kiwi hay dưa h u, bỏ vỏ trước khi ép.  

 Với dứa, bỏ vỏ cứng, không cần gọt mắt 

 Trái cây có múi nên gọt vỏ trước khi ép.  

 Thêm một lượng nhỏ nước cốt chanh vào nước táogiúp  màu sắc không thay đổi  

 Hạt các loại trái cây ph i được loại bỏ.  

 Không ép nước trái cây chuối hoặc bơ, vì điều này sẽ tắc thiết bị. 

 Không ép mía hoặc dừa, vì sẽ gây hỏng thiết bị  

 Bã ép nhiều ch t xơ, cellulose và có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng.  

 Bã ép các loại rau có thể được sử dụng để n u súp. Bã ép ph i sử dụng trong ngày 

 

Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục 

 

Vấn đề Giải pháp 

Thiết bị không hoạt động Kiểm tra thân máy đã được lắp đặt đúng vị 
trí chưa 

Động cơ bị nghẽn khi đang ép trái cây Bỏ các hạt lớn của trái cây. Liên tục đưa trái 
cây vào khi máy đang chạy. Không n thanh 

đẩy quá mạnh. 
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Bã ép vương trên lưới lọc và nắp đậy Tắt máy. Mở nắp đậy và l y bã bằng thìa 

nhỏ.  

Bã ướt và ép được ít nước  L y lưới lọc và làm sạch bằng bàn ch i 

mềm. L y hết các xơ các lỗ của rây. 

Động cơ quá ồn và rung Kiểm tra xem lưới lọc đã được lắp đúng 
cách chưa 

Bã không đi vào bộ phận chứa bã Kiểm tra vị trí của bộ phận chứa bã 

 

Làm sạch 

 Bật công tắc về "0" và rút phích cắm  

 Mở khóa và nh c nắp đậy.  

 Kéo bằng c  hai tay thân máy lên.  

 Xoay thân máy để  lưới lọc rời ra 

 Rửa sạch lưới lọc dưới vòi nước ch y 

 T t c  các bộ phận khác, ngoại trừ động cơ, có thể được rửa sạch trong nước m với nước tẩy rửa  

 Lau động cơ với một miếng v i ẩm và chú ý không để dính nước 
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