Model

BLB-5215
JEB-6519

Hướng dẫn sử dụng
Máy ép trái cây

Bộ lọc bằng thép không rỉ 304, bền và an toàn cho
sức khỏe.
Thiết kế cải tiến độc đáo của trục nghiền giúp chiết
xuất lượng nước ép hiệu quả cao.
Thiết kế hiện đại với motor chất lượng cao
giúp máy vận hành êm ái.

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

MỤC LỤC

Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được
sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB
về chất lượng và an toàn sản phẩm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt
chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American
Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là
công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo
Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký
bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave
Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.
Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công
nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của
các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các
sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng.
BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản
phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm
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Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Manufacturer has right to replace technical standard or specification
without any notice.
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MÔ TẢ CHUNG

Model: JEB-6519
Hiệu điện thế: 220V/50Hz.
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Công suất: 250W
Tốc độ quay: 21000 vòng/phút

Thanh nhồi
Ống dẫn thực phẩm
Nắp đậy
Lưới lọc
Hộc thu nước ép
Khóa an toàn
Thân máy
Nút điều khiển
Ca chứa nước ép
Trục quay
Bộ phận dẫn nước ép

CẢNH BÁO

04

1

Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng
trước khi nối máy với nguồn điện.

2

Đảm bảo đã ngắt nguồn trước khi tháo gỡ, cài đặt, di chuyển hay tháo máy.

3

Trước khi vận hành thiết bị, hãy kiểm tra các dây cắm, lưỡi dao, lưới lọc và các
thành phần khác, nếu có bất cứ thành phần đã bị hư hại, hãy ngừng sử dụng
thiết bị, và liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành gần nhất thay thế và sửa chữa
các phụ tùng hư hay sự cố về máy.
Không tháo rời và tự sửa chữa sản phẩm để đảm bảo an toàn.

4

Nên sử dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp

5

Lắp ráp các bộ phận phải đúng, khớp và đầy đủ trước khi sử dụng thiết bị.
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Không nhúng hoặc rửa máy vào nước hoặc chất lỏng khác, không sử dụng máy
khi tay ướt.

4

Trước khi vận hành máy cần loại bỏ hạt, lớp vỏ dày và cắt nhỏ thực phẩm.

5

Không được vệ sinh thiết bị trong máy rửa chén.

7

Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích điện để rút
ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giựt để khỏi hư dây điện.

6

Cẩn thận với lưỡi dao và các bộ phận cắt của thiết bị trong khi vận hành và
vệ sinh.

8

Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.

7

Không vệ sinh thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng khăn ướt, bàn
chải mềm hay bọt biển để lau chùi nó.

9

Khi máy đang hoạt động, để tránh nguy hiểm không được dùng tay hay các vật lạ
cho vào ống dẫn thực phẩm hay sử dụng các vật lạ khác để thay thế cho thanh
nhồi, hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy.

8

Không được vệ sinh sản phẩm bằng tấm rửa bằng kim loai, chất tẩy rửa hay
chất lỏng có tính ăn mòn (ví dụ như khí hay Acetone).

9

Thiết bị được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

6

10

Khi máy đang làm việc không được chạm tay vào bất kì bộ phận có thể tháo rời
khỏi máy.

11

Khi thiết bị đang hoạt động gần trẻ em cần phải có sự giám sát chặt chẽ của người
lớn. Tuyệt đối không cho trẻ em sử dụng thiết bị này.

12

Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những
người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.

13

Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, hoặc những
người có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc
hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
LẮP RÁP THEO HƯỚNG DẪN NHƯ SAU:

1

Kéo dây nguồn ra khỏi hộc chứa bên trên đế máy
theo đúng chiều dài .

CHÚ Ý

06

1

Trong suốt quá trình hoạt động nếu thiết bị đột ngột dừng lại, đó có thể do sự
tác động hệ thống bảo vệ nhiệt cho motor. Nếu gặp trường hợp này vui lòng
tắt máy và chờ trong vòng 20 đến 30 phút rồi cho thiết bị hoạt động trở lại.

2

Ngắt điện trước khi vệ sinh hộc chứa bã.

3

Để tránh thiệt hại, tất cả các thành phần không được phép sử dụng với nước
nóng trên 60°C hay lò vi sóng để khử trùng, các thành phần có tiếp xúc với thực
phẩm đều phù hợp với các chứng thực thực phẩm FDA, sạch, an toàn cho sức
khỏe, và đáng tin cậy.

2

3

Lắp bộ phận dẫn nước ép vào thân máy.

Gắn chặt lưới lọc vào bên trong của hộc thu nước
ép.

07
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SỬ DỤNG MÁY
4

Đậy nắp vào.

VẬN HÀNH MÁY THEO HƯỚNG DẪN SAU:

9
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Rau quả phải được rửa sạch và cắt thành khối
vừa vặn với ống dẫn (phải loại bỏ hạt, vỏ thực
phẩm dày trước khi cho vào thiết bị).

Gắn chặt hai chốt khóa vào đúng vị trí.

10

Vặn về “0”: tắt máy/ dừng hoạt động
Vặn “Pulse”: quay ngay, phù hợp cho việc đảo,
trộn thực phẩm.
Vặn “1”: Tốc độ hoạt động thấp, để thực hiện
cho những loại thực phẩm mềm như dưa, cà
chua, dưa chuột, dâu.
Vặn “2”: Tốc độ hoạt động cao hơn, để thực hiện
ép thực phẩm như sữa đậu nành, nước ép cà rốt

11

Cho trái cây/ rau quả vào ống dẫn thực phẩm.

12

Đẩy thực phẩm xuống bằng thanh nhồi.

Đặt ca chứa nước ép vào đúng vị trí của vòi để
tránh nước ép văng ra ngoài.

Đặt thanh nhồi vào ống dẫn thực phẩm. Không
được dùng tay hay các vật lạ khác cho vào ống
dẫn hay sử dụng bất kỳ vật nào để thay thế
thanh nhồi.

Trước khi nối thiết bị với nguồn điện phải để nút
điều khiển ở vị trí “0”.
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BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ THIẾT BỊ
1
2

13

Khi sử dụng xong đưa nút điều khiển về vị trí
“0” và rút dây ra khỏi nguồn điện.

3

4

Trước khi vệ sinh máy cần phải tắt máy và rút dây nguồn.
Vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.
Không vệ sinh phần thân máy trực tiếp bằng nước mà phải lau bằng vải ướt, bàn
chải mềm hay bọt biển.
Giữ máy nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.

SỰ CỐ VÀ GIẢI PHÁP
Sự cố
Máy không hoạt động.

HƯỚNG DẪN THÁO MÁY

Lấy thanh nhồi ra sau đó mở khóa an toàn.

Máy được thiết kế với hệ thống an
toàn, nó không hoạt động khi một bộ
phận không gắn chặt với nhau.
Kiểm tra lại các bộ phận của máy chắc
chắn đã được lắp đặt đúng, nhớ tắt
máy trước khi kiểm tra.

TRƯỚC KHI VỆ SINH MÁY PHẢI THÁO RỜI MÁY THEO CÁC BƯỚC SAU:

1

Biện pháp

Bộ phận motor có mùi lạ trong lần sử Đây là hiện tượng bất thường. Nếu
máy vẫn tiếp tục có mùi lạ sau vài lần
dụng đầu tiên.
sử dụng, kiểm tra số lần sử dụng máy
và thời gian sử dụng máy.
Máy tạo ra nhiều tiếng ồn , có mùi khó Tắt máy và đem máy tới trung tâm
chịu, quá nóng không thể chạm vào bảo hành.
được, bốc khói…

2

Tháo nắp đậy / lưới lọc /hộc thu nước ép theo
đúng thứ tự.

Lưới lọc chạm vào ống dẫn thực phẩm Tắt máy, rửa sạch ống dẫn thực phẩm
hoặc dao động mạnh suốt quá trình và lưới lọc bắt đầu vận hành số lượng
ít hơn.
máy hoạt động.
Lưới lọc bị kẹt.

3

10

Vệ sinh lưới lọc đúng cách bằng bàn chải
chuyên dụng.

Tắt máy, rút dây điện và kiểm tra lưới
lọc đã đặt đúng vị trí trong phần thu
nước trái cây chưa.
Những vết nứt, vết rạn, lưới lọc bị lỏng
hoặc những điều bất thường khác
đều có thể làm máy hoạt động không
ổn định .
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Model

BLB-5215
JEB-6519
Ghi chú :
Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên hãy liên lạc với
trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.
KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

User manual
Juice Extractor

Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa
phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến
trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

Fine Stainless steel 304 filter basket and safety
for user.
Patent axis grinding design, the juice rate
has increased.
Morden design with high quality motor.

Always keep manual for your safety
12
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SPECIFICATION
Model: JEB-6519

Standard Compliance
BlueStone products are manufactured under the Standards and the
technical rules for product safety design and testing.
BlueStone products and associated accessories intended for professional,
industrial-process under CB Standard and have been successfully tested
on areas: sampling test, assembling test, and lot test.

Voltage: 220V/50Hz.
Power: 250W
Rotation speed: 21000 times/min

Trademark
BlueStone manufactured products are based on the consultation by Great
American Appliance (GAA Corp) a company incorporated and existing
under the laws of United States of America under Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office located in the state of California in
Michigan, Ave Oakland, CA 94605, USA.
Industrial design
Bluestone provides products with industrial design and color variations
offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable
solutions so the customers are assured of quality designed systems that
meet stringent industry and international compliance regulations.
After sales service
After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our
customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years
guaranteed warranty that help our end user feel at ease.
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GENERAL DESCRIPTION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

16

Never immerse the appliance in water or other liquids or come into contact with
them. Do not use it with wet hands.

7

Always unplug the appliance after using. Do not unplug by pulling on the cord.

8

Do not repair by yourself if you are unclear about this appliance because of high
voltage inside.

9

When the appliance is working, it’s forbidden to put your hand or other object
into food opening, or use any object replace the feeding rod, or close your eyes to
the feed opening to prevent accident.

10

Don’t touch any removable parts when it is working

11

Close supervision is necessary when the appliance is operated near children. Do
not allow children to use this appliance.

12

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13

The appliance is not intened for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning of the appliance by a person for their safety.

Feeding rod
Food opening
Upper cover
Filter
Juice collection tray
Locker
Main body
Switch
Juice mug
Transmitter
Juice out flower

WARNING
1

6

Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance
Please make sure to cut off the power when dismantle, install or debug the appliance.
Before operating the appliance, please check the cord or plug, blade, filter and
other components, if any component has been damaged, please discontinue use
the appliance, and contact nearest service center for replacing any damaged
parts. Please don’t disassemble and repair by yourself for safety.

4

Never use any accessories or parts from other manufactures.

5

Assemble all parts rightly and completely, before using the appliance.

CAUTION
1

If the appliance stop to work during it is working, it maybe because of the
temperature protector of the motor, please shut down the power and wait for
20-30 minutes.

2

Shut down the power before cleaning the residue mug.

3

In order to avoid damage ,all the component are not allowed to use hot water
over 60 °C or microwave heating for disinfection, the components which contact
food conform to the FDA food authentication, clean, health, and reliable.

4

Please remove nuclear, hard seeds, thick skin or scale of fruits and vegetables
before operating.

5

Don’t clean this appliance in dishwasher.

17
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6

Maximum care with the knife and other cutting parts of the appliance during
operation and cleaning.

7

The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths, soft brush
or sponge can scrub it.

8

Don’t use steel velvet, abrasive cleansers or corrosive liquid (for example Gas or
Acetone) to cleaning this appliance.

9

This appliance is intended for household use only

4

Place the upper cover into the main body.

5

Assemble the locker rightly and completely.

6

Place the juice mug under the spout to avoid
juice splash.

7

Put the feeding rod into the feeding tube.
It’s forbidden to put your hand or other object
into feeding tube, or use any object replace the
feeding rod.

8

Connect the device to the mains supply (please
keep the switch “0” before this step)

BEFORE OPERATION
ASSEMBLING AS FOLLOW:

1

2

3

18

Take out the required length of cable from the
cable tidy on the base of the juicer

Assemble the juice out flower into main body

Put the filter into the collection tray and
secure tightly

19
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USAGES
OPERATING AS FOLLOW:

13
9

Clean fruit& vegetables, cut to appropriate
blocks.
(please remove nuclear, hard seeds, thick skin
or scale of fruits and vegetables before
operating.)

10

“0” shift: turn off, stop.
“Pulse” shift: grade, instant rotate, suitable for
fast overturning material.
“1” shift: lower speed grade, making soft fruit
and vegetable when extracting, such as melon,
tomato, strawberry.
“2” shift: higher speed grade, suitable for
extractor such as soybean milk, carrot juice.

11

12

20

When finished, please put the switch “0” and shut
down power supply.

DISMANTLE
BEFORE CLEAN THE APPLIANCE, PLEASE DISMANTLE IT AS FOLLOW:

1

Take off the feeding rod, open the locker.

2

Remove the upper cover/ Filter/juice collection tray in tune.

3

Clean the blade unit carefully and thoroughly
using the brush.

Put fruits/vegetables into feeding tube.

Push fruits/vegetables gently by using the
feeding rod.

21
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MAINTERNANCE AND STORAGE

Note:

1

Please make sure to put the switch off and shut down the power before clean the
appliance.

2

Please clean the appliance at prompt time after using.

3

The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths, soft brush or
sponge can scrub it.

4

Please keep the appliance dry and avoid the ultraviolet radiation when storing.

TROUBLE SHOOTING
Problem

Solution

The appliance does not work

The appliance is equipped with a safety
system. It will not work if the parts have
not been mounted properly. Check
whether the parts have been assembled
in the right way, but switch off the
appliance before you do so.

The motor unit gives off and unpleasant
smell the first few times the appliance is
used.

This is not unusual. If the appliance times,
check the quantities you are processing
and the processing time.

The appliance makes a lot of noise, gives off
an unpleasant smell, and is too hot to touch
gives off smoke.

Switch the appliance off and unplug it.
Check with the service center

The filter touches the feeding tube or
vibrates strongly during processing.

Switch the appliance off, clean the feeding
tube and the filter and process a smaller
quantity.

The filter is blocked.

Switch the appliance off and unplug it.
Check if the filter has been property
placed in the juice collector.

If You can’t solve the problem by above method, please contact with a
qualified technican or after sale service center for repair.
DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the
non-working electrical equipments to appropriate waste
disposal center.

The ribs in the bottom of the filter should
fit properly onto the driving shaft. Check if
the filter is damaged. Cracks, crazes, al
loose grating disc or any other irregularity
may cause malfunction.
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