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Máy vắt hoa quả Steba ZP 1 

 

Bước đầu 

Lau chùi thiết bị và các đầu vắt bằng khăn vải ẩm.  

Chú ý không cắm điện do thiết bị có thể khởi động khi ấn vào đầu vắt. 

Gỡ dây điện trong gói 

Đặt bình thu nước lên đế mô-tơ. Vòi dẫn phải được đặt ở miệng bình.  

Đặt lưới lọc vào trong bình thu nước.  

Gắn đầu vắt nhỏ (ví dụ để vắt chanh) lên mô-tơ. Với các loại quả lớn hơn như 

cam hay bưởi, đặt đầu vắt lớn lên trên đầu vắt nhỏ.  

Phải đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng. Không được đặt gần những bề mặt 

nóng.  
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Sử dụng 

Lựa chọn đầu vắt tùy theo kích cỡ của hoa quả. Cắt hoa quả làm đôi. Khởi 

động máy vắt bằng cách úp hoa quả và ấn nhẹ lên đầu vắt. Máy sẽ vắt nước từ 

hoa quả.  

Nước quả được đưa về bình thu nước (dung tích khoảng 200 ml). Khi vòi dẫn 

được di chuyển xuống dưới, nước quả sẽ chảy xuống cốc được đặt ngay dưới 

vòi dẫn từ trước đó. Nâng vòi để tiếp tục thu nước quả và đậy nắp để bảo quản.  

Tép quả sẽ bị giữ lại trong lưới lọc. Phải chú ý để không làm tắc lưới lọc.  

Không được làm sạch lưới lọc khi mô-tơ đang chạy. Phải rút phích điện và có 

thể làm sạch lưới lọc dưới vòi nước.  

 

Vệ sinh 

Luôn ngắt điện trước khi làm sạch thiết bị.  

Không được nhúng đế mô-tơ vào nước.  

Cẩn thận giật điện! 

Các bộ phận khác có thể được làm sạch bằng nước xà phòng pha loãng, có thể 

dùng bàn chải. Sau đó, phải làm khô hoàn toàn các bộ phận đó.  

Chú ý làm sạch các đầu vắt và lưới lọc.  

Lau đế mô-tơ bằng khăn ẩm.  

Có thể tháo đầu vắt lớn khỏi đầu vắt nhỏ bằng cách ấn vào đầu nhỏ ở các phần 

bằng phẳng ra khỏi đầu vắt lớn.  
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