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THÔNG TIN CHUNG 

Thiết bị này chỉ dùng cho hộ gia đình và cá nhân, không sử dụng cho mục đích kinh doanh. Vui 

lòng đọc sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận và cất sách ở một nơi an toàn. Sách hướng dẫn sử 

dụng cần được đưa kèm khi giao sản phẩm cho người khác sử dụng. Chỉ sử dụng thiết bị như 

được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến các thông tin về an toàn khi sử dụng. Chúng tôi 

không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tại nạn xảy ra do không sử dụng đúng hướng dẫn sử 

dụng. Hãy loại bỏ tất cả bao bì và nhãn mác trên sản phẩm. Làm sạch cẩn thận các bộ phận (xem 

hướng dẫn vệ sinh). 

THÔNG TIN AN TOÀN 

 Kết nối và vận hành thiết bị theo như sự chỉ định / thông số kĩ thuật ghi trên tem nhãn  

 Không sử dụng khi phích cắm bị hư hại. Kiểm tra trước mỗi lần sử dụng. 

 Không cắm phích khi tay ẩm ướt 

 Chỉ cắm phích điện với một ổ điện được lắp đặt đúng cách. 

 Khi rút phích, cầm rút ở bộ phận giắc, không rút bằng cáp/dây. 

 Không kéo dây. Không cuộn dây lại quá nhiều vòng 

 Giữ dây khỏi những bộ phận nóng, phát nhiệt 

Trẻ em trên 8 tuổi, người có năng lực thể chất/tâm thần/cảm thụ hạn chế hoặc thiếu kiến 

thức & kinh nghiệm có thể sử dụng khi được giám sát và cung cấp hướng dẫn sử dụng an 

toàn và hiểu được những rủi ro có thể xảy ra. 

 Trẻ nhỏ không được dùng thiết bị làm đồ chơi. Việc vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị không được 

thực hiện bởi trẻ trừ trường hợp trẻ trên 8 tuổi và được giám sát  

 Trẻ dưới 8 tuổi phải được giữ tránh xa thiết bị và cáp kết nối. 

 Trẻ phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị và vật liệu đóng gói thiết bị. 

(VD: túi nilon) 

 Không được sử dụng thiết bị với máy hẹn giờ hay hệ thống điều khiển từ xa tách rời. 

 Không được để thiết bị không có sự kiểm soát trong khi đang hoạt động. 

 Không để thiết bị ngoài trời hay khu vực ẩm thấp. 

 Không được nhúng thiết bị vào nước 

 Không được sử dụng thiết bị khi có sự cố (VD: bị rơi hay hư hại do cách thức nào đó) 

 Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho những hư hại xảy ra do quá trình sử dụng không tuân 

theo hướng dẫn hay những hư hại trong quá trình vận chuyển. 

 Để phòng ngừa tai nạn, việc sửa chữa như thay thế dây bị hư, chỉ nên được thực hiện bởi bộ 

phân kỹ thuật. Chỉ được sử dụng những bộ phận thay thế chính hãng. 

Không để thiết bị hoạt động liên tục quá 10 phút 

 Nếu bạn sử dụng thiết bị bị quá tải, phần thân thiết bị sẽ nóng lên. Bạn chỉ nên cho máy hoạt 

động trong vài giây. Nhưng nếu phần thân thiết bị nóng lên, hãy để thiết bị tạm dừng và nguội 

đi trong vài phút. 

 Chỉ sử dụng thiết bị như được hướng dẫn mô tả trong sách hướng dẫn này. 

 Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho hộ gia đình và ứng dụng tương tự khác như: 
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 Khu vực bếp dành cho nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và những môi trường 

làm việc tương tự. 

 Bởi các khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường lưu trú tương tự 

 Môi trường dạng nghỉ dưỡng và phục vụ bữa sáng 

 Trước khi sử dụng lần đầu tiên: vệ sinh mọi bộ phận, cẩn thận lau khô.  

 Nếu sử dụng cáp nối dài, mặt cắt phải có đường kính 1.5 mm2 

 Nếu một cáp nhiều chấu nối dài GS-Tested 16A được sử dụng, không được tiếp điện quá 

3680W do nguy cơ hỏa hoạn. 

 Đảm bảo trẻ không kéo dài cáp ra để tránh vấp ngã. 

 Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện nếu không được giám sát hoặc trước khi lắp đặt, tháo 

gỡ, vệ sinh… 

 Vệ sinh: Vui lòng thường xuyên vệ sinh thiết bị để tránh vi khuẩn. 

VỆ SINH 

Chú ý !!! Rút phích cắm trước khi lau chùi. 

Không được nhúng thiết bị vào nước 

 Loại bỏ thực phẩm còn sót lại vì lý do vệ sinh. 

 Có thể tháo nắp chụp đầu vắt cam bằng cách nhẹ nhàng nhấn nút màu đen trên cánh tay đòn 

bẩy. Tháo tất cả khác các bộ phận như đầu vắt cam, lưới lọc bằng thép không gỉ và khay hứng 

nước ép và làm sạch mọi bộ phận bằng nước xà phòng, sau đó để khô hoàn toàn. 

 Chú ý các múi vắt cũng phải được vệ sinh phần dưới và các lỗ của lưới lọc cũng được làm sạch 

hoàn toàn. 

 Phần thân máy nên lau bằng một miếng vải ẩm 

NƠI ĐẶT THIẾT BỊ 

 Không để thiết bị lên trên hoặc gần những bề mặt nóng (ví dụ: lò nướng). Chỉ sử dụng trên 

những bề mặt phẳng bằng, ổn định và kháng nhiệt. Không để vật liệu dễ bắt lửa nào gần thiết 

bị. Không để thiết bị rìa mặt bàn để trẻ em không chạm được hoặc bị rơi. 
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VẬN HÀNH 

Lau  thiết  bị  và  các đầu vắt bằng 1 miếng vải ấm. Phải đảm  bảo rằng thiết bị đã được rút 

ra khỏi nguồn điện, vì các đầu vắt có thể hoạt động chỉ bằng 1 lực ấn nhẹ lên chúng. 

 Đặt trục nối với phần motor. 

 Sau đó, đặt khay hứng nước ép lên phần motor. Vòi dẫn nước đặt trước miệng bình. 

 Đặt lưới lọc vào trong khay hứng nước ép 

 Đặt múi vắt nhỏ lên trục nối với phần motor. Đặt múi vắt lớn lên múi vắt nhỏ 

 Cắt đôi trái cây ra 

 Đặt nửa quả trên phần múi vắt. Ấn nhẹ cánh tay đòn, múi vắt sẽ ép nước ra khỏi phần thịt 

trái cây. Không ấn quá mạnh, để không làm ép sâu vào phần lõi của trái cây. Điều này sẽ 

làm cho nước cam có vị đắng 

 Nếu bạn nhấn quá mạnh, chức năng bảo vệ động cơ sẽ kích hoạt và thiết bị sẽ dừng lại. Vì 

vậy, chỉ nên ấn nhẹ nhàng cánh tay đòn để thiết bị hoạt động. 

 Nước trái cây sẽ chảy xuống khay hứng nước và sau đó chảy quay vòi dẫn vào trong ly, ly 

phải được đặt bên dưới vòi dẫn.  

 Phải thật cẩn thận để tránh lưới lọc bị kẹt 

 Không bao giờ cố gắng làm sạch lưới lọc khi động cơ đang chạy. Phải rút điện ra khỏi thiết 

bị và lưới lọc phải vệ sinh dưới vòi nước chảy 

 Không nên lưu trữ nước ép quá dài ngày và nước ép nên được bảo quản trong bình kim 

loại 

XỬ LÝ THIẾT BỊ ĐÚNG CÁCH 

Logo này cho thấy rằng sản phẩm này không nên được xử lý cùng với chất thải gia đình 

trên toàn EU. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con 

người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế nó một cách có trách 

nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để tái chế thiết bị 

đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống tái chế và thu mua hoặc liên hệ với đại lý bán lẻ 

nơi sản phẩm được bán ra. Họ có thể thu gom sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường. 

Xử lý bao bì: Không vứt bỏ các bao bì đóng gói. Vui lòng để nó vào thùng rác tái chế. 

Vỏ thùng: Thùng giấy nên được đưa đến các điểm thu gom giấy cũ. Vật liệu bao bì 

nhựa nên được đưa tới các điểm thu gom chuyên biệt. 

DỊCH VỤ VÀ SỬA CHỮA 

Nếu thiết bị cần phải sửa chữa, vui lòng liên hệ với nhà phân phối tại: 

 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Giang Sơn – Đại diện nhập khẩu và phân phối độc quyền 

thương hiệu STEBA tại Việt Nam. 

 Showroom/trung tâm bảo hành chính hãng: 41A Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

 Hotline: 0888.605.599 

 


