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THÔNG TIN AN TOÀN 

 Chỉ sử dụng và kết nối thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi trên 

nhãn 

 Không bao giờ sử dụng thiết bị khi dây điện bị hở. Kiểm tra dây trước khi sử 

dụng 

 Không chạm tay ướt vào phích cắm điện 

 Thiết bị sẽ không hoạt động nếu lắp ráp máy ép không đúng cách 

 Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau mỗi lần sử dụng hoặc vệ sinh thiết bị 
 Trước khi sử dụng phải kiểm tra cẩn thận xem máy đã được lắp đúng cách 

chưa 

 Đảm bảo giỏ lọc luôn sạch sẽ khi ép 

 Ngăn chứa bã không được quá đầy, điều này có thể gây ra vấn đề trong quá 

trình sử dụng hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị 
 Không bao giờ sử dụng liên tục thiết bị quá “7 phút”, để tránh tình trạng 

động cơ quá tải 

 Nếu động cơ bị quá tải trong hơn 10 vòng, thiết bị sẽ tự động tắt. Khi đó, bạn 

hãy xoay công tắc về vị trí “0”, rút phích cắm và để máy dừng hoạt động 

trong khoảng 15 phút. Sau đó ấn nút bảo vệ ở dưới đáy sản phẩm để khởi 

động lại máy và tiếp tục ép trái cây 
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L P RÁP 

 Đảm bảo thiết bị ở chế độ "OFF" 

 Đặt lưới lọc vào khớp động cơ. Cẩn thận nhấn lưới lọc xuống ở các cạnh cho 

đến khi nó khớp với ổ động cơ phía dưới 

 Đặt nắp đậy lên trên thân máy, khóa chặt thân máy  

 Đảm bảo rằng khóa 2 bên thân được lắp chặt 

 Đặt cốc chứa nước ép dưới vòi 

 

H NG DẪN SỬ D NG 

 Bật máy bằng cách ấn nút công tắc trên thân máy 

(Lưu ý: Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, có mùi khét nhẹ. Đây là vấn đề 

bình thường. Nó sẽ mất đi sau những lần sử dụng tiếp theo) 

 Lựa chọn tốc độ ép (Màn hình LCD hiển thị các chế độ ép)  

- Tốc độ 1: Trái cây mềm có hàm lượng nước cao  

- Tốc độ 2: Trái cây mềm, họ cam quýt 

- Tốc độ 3: Trái cây họ cam quýt, trái cây có múi  

- Tốc độ 4: Táo, dứa 

- Tốc độ 5: Táo, dứa, rau 
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  Bộ phận lọc và động cơ sẽ ép nước từ rau, củ, quả 

(Lưu ý: Không được cho trái cây có hạt cứng hoặc vỏ, mía hoặc dừa vào vì có 

thể làm hỏng lưỡi dao) 

 Nhấn ống đẩy từ từ, không sử dụng thiết bị khác hoặc đặt ngón tay vào ống 

dẫn thực phẩm 

 Sau khi đưa trái cây vào ống dẫn sản phẩm trong vài giây, nước trái cây sẽ 

được ép và đi qua vòi. 

L U Ý SỬ D NG 

 Rửa sạch tất cả các loại rau, trái cây 

 Không nhất thiết phải cắt nhỏ các loại trái cây khi nó vừa với miệng ống 

 Các loại trái cây với có vỏ cứng không ăn được như kiwi, dưa hấu, bỏ vỏ 

trước khi ép 

 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 táo giúp màu sắc không 

thay đổi  

 Hạt các loại trái cây phải được loại bỏ 

 Bã ép chứa nhiều chất xơ, cellulose, nhiều thành phần dinh dưỡng. Bã ép 

các loại rau có thể được sử dụng để nấu súp. Bã ép phải sử dụng trong ngày 

V  SINH THIẾT BỊ 

 Vặn công tắc về "0" và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm 

 Mở khóa thân và tháo nắp ra 

 Kéo bằng cả 2 tay ngăn hứng nước ép lên 
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 Hai tay cầm lưới lọc và xoay cẩn thận để lấy lưới lọc ra khỏi khớp động cơ 

 Rửa sạch lưới lọc bằng bàn chải và các phụ kiện khác dưới vòi nước để làm 

sạch hết bã bám vào 

 Tất cả các bộ phận khác trừ phần động cơ có thể rửa sạch bằng nước ấm và 

chất tẩy rửa nhẹ 

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

LỖI CƠ B N VÀ CÁCH KH C PH C    

 

V n đề có thể x y ra Gi i pháp kh c ph c 

Thiết bị không hoạt động 

khi bật     

Kiểm tra khóa 2 bên thân máy đã được lắp đặt 

chặt và khớp hay chưa 

Động cơ bị nghẽn trong quá 

trình ép 

Bỏ các hạt lớn của trái cây 

Liên tục đưa trái cây vào khi máy đang chạy  

Không ấn thanh đẩy quá  mạnh 

Bã ép vương trên lưới lọc và 

nắp đậy 

Rửa sạch bã bám trên lưới lọc và nắp đậy 

Bã ướt và ép được ít nước Lấy lưới lọc và làm sạch bằng bàn chải mềm  

Lấy hết các xơ dính trong 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 

Tắt thiết bị và kiểm tra lại hộc chứa bã 
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CHẾ Đ  B O HÀNH 

Bảo hành chính hãng 02 năm cho sản phẩm máy ép trái cây STEBA E 160 

Liên h  b o hành: 

 Công ty TNHH XNK Giang Sơn – Đại diện nhập khẩu và phân phối độc 

quyền của thương hiệu STEBA tại Việt Nam 

 Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà 

Trưng – Hà Nội 
 Hotline: 0888.605.599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / 

Germany 
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Địa chỉ showroom: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Hotline: 0888.605.599 

e-Mail:contactgiangson@gmail.com 

Website: http://steba.vn/ 
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