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PRODUCTS NAME: Whole Slow Juicer HS-J42X
Products Applied: 535.43.392

INSTRUCTION
MANUAL

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG

TÊN SẢN PHẨM: Máy ép chậm cỡ lớn HS-J42X
Mã sản phẩm áp dụng: 535.43.392



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. 
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
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NOTICE
•   Do not allow children to operate this appliance. Keep appliance out of reach 
of children.
•   Place appliance on a stable and level surface.
•   This item is intended for indoor. household use only.
•   Using an extension cord is not recommended as it may overheat and cause a 
risk of fire.
•   Ensure that your voltage is consistent with specifications
•   Do not plug appliance into the same circuit as other appliances.
•   Routinely check if the appliance or power cable is damaged
•   This appliance is not intended 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 
use of the appliance by a person responsible for their safety.
•    If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this product 
until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
•    Do not use this item in a way inconsistent with the manufacturer's instruc-
tions as this could void the product warranty.

WARNING
•    Keep appliance away from direct sunlight and other sources of heat (stove, 
heater, etc.).
•    Do not run power cord over sharp edges/corners or a hot surface.
•    Do not put the appliance in water or any other liquid.
•    Do not spill water on the electrical components or connectors.
•    Do not operate appliance with wet hands.
•    Do not unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grasp the 
plug firmly and pull straight out from the outlet.
•    Do not insert your hand or other objects into the appliance during operation.
•    Do not move this appliance or touch any of its components while it is in 
motion.
•    Always wait until parts come to a complete stop before removing accessories
•    Do not use if the plug or any components are damaged.
•    Do not use any accessory or fitting other than original accessories and 
fittings.
•    Do not use this appliance with an external switching device or timer.
•    Before plugging appliance into wall outlet, make sure the power switch is off. 
Switch off appliance before unplugging.
•   Switch off and unplug appliance if it is left unattended and before assembly, 
disassembly, or cleaning.
•   Switch off and unplug appliance after each use and before changing accesso-
ries or handling parts



voltage 220-240V~ 

power 50-60Hz 

 

SPECIFICATION

ACCESSORIES

BRUSH
PARTS

A. MOTOR UNIT                 B. SEPARATOP                  C. BASKET SUPPORT

D. BASKET                             E. SCROLL                             F. HOPPER 

1PC                                          1PC                                     1PC

1PC                                          1PC                                      1PC

G. PUSHER                        H. JUICE/PULP PITCHER

1PC                                              1PC                     
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POWER SWITCH

SEPARATOR

BEFORE FIRST USE

1.   Remove all packaging and accessories.
2.   Wash parts with warm water, mild detergent, and a soft cloth
3.   Wipe down motor unit with warm water and a soft cloth.
4.   Thoroughly dry all parts.
5.   Place appliance on a stable and level surface. Make sure power switch is in 
OFF position.

On

Off

Reverse

Juice dispensing spout
Pulp dispensing spout

Anti-drip cop
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PRODUCT ASSEMBLY

1.  IInsert the part B separator into the 
Part A motor unit. Turn the separator
Clockwise to lock it in place.

2.   Insert the part D basket into the part C 
basket support. Line up the red dots on the 
basket with the separator,then insert the basket 
into the separator. Insert the part E scroll into 
the basket until it locks into place.
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3.   Line up the red dots on the part F 
hopper with the separator, then place 
the hopper. Turn the hopper clockwise 
to lock it in place. 

 

4.  Insert the part G pusher into the 
funnel of the hopper. Place the part 
H juice and pulp pitchers in their 
designated place under the juice and 
pulp spouts



Appliance includes sharps parts. Take extreme care when handling parts during 
assembly, disassembly, or cleaning.
•   Do not use the appliance empty or unloaded.
•   Do not use appliance if the basket is damaged.
•   Remove seeds and pits from fruits and vegetables before juicing.
•   If using frozen fruit, always add juice or milk.
•   Never push food with hands or other utensils; always use the provided pusher
•   Do not allow appliance to operate longer than 15 minutes at a time, Interval 
time: 15-20 minutes 
•   Appliance has a safety lock and cannot operate if it is not correctly assembled
•   Turn off, unplug, and clean after every use.

OPERATING INSTRUCTIONS

1.  Cut food into pieces small enough to fit into the funnel of the hopper.
Note: Fruits and vegetables smaller than 3 inches in diameter can be inserted 
directly into the hopper.
2.  Make sure the cap of the juice spout is open. Plug appliance into a wall outlet 
and turn it on.
3.  Use the pusher to push food into the funnel of the hopper. Push food against 
the blade to make juicing easier. The juice and pulp are separated automatically.
Note: To dislodge jammed food and/or maximize the amount of juice 
you get, switch to the R position to put the basket in reverse.
4.  When finished, switch to the OFF position to turn the juicer off. Close the cap 
of the juice spout and empty the pitchers.

CLEANING

•   Unplug the appliance before cleaning or storage.
•   Wash parts with warm water, mild detergent, and a soft cloth.
•   Open pulp plug underneath the separator before washing.
•   Wipe down motor unit with warm water and a soft cloth.
•   Do not clean with steel wool or abrasive detergents.
•   Place the parts in a well-ventilated place to dry. Allow parts to thoroughly dry 
before reassembling the appliance.
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USAGE TIPS



SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY CHỨA CÁC THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG. 
HÃY ĐỌC VÀ LƯU GIỮ ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI.
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CHÚ Ý
•    Không cho phép trẻ em vận hành thiết bị này. Để thiết bị xa tầm tay trẻ em.
•   Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và ổn định.
•   Mặt hàng này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nhà cho gia đình.
•   Không nên sử dụng dây nối dài vì nó có thể quá nóng và gây nguy cơ hỏa 
hoạn.
•   Đảm bảo rằng điện áp của bạn phù hợp với thông số kỹ thuật
•   Không nên cắm thiết bị vào cùng một mạch điện với các thiết bị khác.
•   Thường xuyên kiểm tra xem thiết bị hoặc cáp nguồn có bị hỏng không
•   Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng 
thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi 
họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn 
sử dụng thiết bị.
•    Nếu bất kỳ bộ phận nào bị thiếu, bị hỏng, bị hư hại hoặc bị mòn, hãy ngừng 
sử dụng sản phẩm này cho đến khi việc sửa chữa được thực hiện và / hoặc các 
bộ phận thay thế của nhà máy được lắp đặt.
•    Không sử dụng mặt hàng này theo cách không phù hợp với hướng dẫn của 
nhà sản xuất vì điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.

CẢNH BÁO
•   Để thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt khác (bếp, lò sưởi, 
v.v.).
•   Không chạy dây nguồn qua các cạnh / góc sắc nhọn hoặc bề mặt nóng.
•   Không đặt thiết bị trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
•   Không làm đổ nước vào các bộ phận điện hoặc đầu nối.
•   Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
•   Không rút phích cắm của thiết bị bằng cách kéo dây nguồn. Luôn nắm chắc 
phích cắm và rút thẳng ra khỏi ổ cắm.
•   Không đưa tay hoặc các vật khác vào thiết bị khi đang vận hành.
•   Không di chuyển thiết bị này hoặc chạm vào bất kỳ thành phần nào của thiết 
bị khi nó đang chuyển động.
•   Luôn đợi cho đến khi các bộ phận dừng hoàn toàn trước khi tháo phụ kiện
•   Không sử dụng nếu phích cắm hoặc bất kỳ thành phần nào bị hư hại.
•   Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nối nào khác với phụ kiện và 
bộ phận nối gốc.
•   Không sử dụng thiết bị này với thiết bị chuyển mạch hoặc bộ hẹn giờ bên 
ngoài.
•   Trước khi cắm thiết bị vào ổ cắm trên tường, hãy đảm bảo rằng công tắc 
nguồn đã tắt. Tắt thiết bị trước khi rút phích cắm.
•   Tắt và rút phích cắm của thiết bị nếu nó không được sử dụng và trước khi lắp 
ráp, tháo rời hoặc làm sạch.
•   Tắt và rút phích cắm của thiết bị sau mỗi lần sử dụng và trước khi thay đổi 
phụ kiện hoặc bộ phận xử lý



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHỤ KIỆN

CHỔI
BỘ PHẬN

A.  BỘ PHẬN ĐỘNG CƠ        B.  KHAY CHỨA               C. GIÁ ĐỠ LƯỚI LỌC

   D. LƯỚI LỌC                              E. TRỤC ÉP           F. ỐNG TIẾP NGUYÊN LIỆU

1 CÁI

G. THANH ĐẨY           H.  BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY/BÃ
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Điện áp 220-240V~ 

Nguồn điện 50-60Hz 

 

1 CÁI 1 CÁI

1 CÁI 1 CÁI 1 CÁI

1 CÁI 1 CÁI
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CÔNG TẮC ĐIỆN

KHAY CHỨA

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

Bật

Tắt

Đảo 
ngược

Vòi xả nước ép
Vòi xả bã

Nắp chống nhỏ giọt

1.   Gỡ tất cả các bao bì và phụ kiện.
2.   Rửa các bộ phận bằng nước ấm, chất tẩy rửa nhẹ và vải mềm
3.   Lau sạch bộ phận động cơ bằng nước ấm và vải mềm.
4.   Làm khô kỹ tất cả các bộ phận.
5.   Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và ổn định. Đảm bảo công 
tắc nguồn ở vị trí TẮT.
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LẮP RÁP SẢN PHẨM

2.  Đưa lưới lọc D và giá đỡ lưới lọc C.
Xếp các chấm đỏ trên rổ bằng tấm phân cách, 
sau đó lắp giá đỡ vào khay chứa. Chèn trục ép 
E vào giỏ cho đến khi nó khớp vào vị trí.

1.  Chèn khay chứa B vào bộ phận động cơ 
phần A. Xoay khay chứa theo chiều kim 
đồng hồ để khóa nó vào vị trí.
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4.  Lắp thanh đẩy phần G vào miệng 
của ống tiếp nguyên liệu. Đặt bình đựng 
nước trái cây và bã phần H vào vị trí đã 
định của chúng bên dưới vòi đựng nước 
trái cây và bã

3.   Xếp các chấm đỏ trên phần F ống tiếp
nguyên liệu với khay chứa, sau đó xoay ống
tiếp nguyên liệu theo chiều kim đồng hồ 
để khóa nó vào vị trí. 
 

 



•  Thiết bị bao gồm các bộ phận sắc nhọn. Hết sức cẩn thận khi xử lý các bộ 
phận trong quá trình lắp ráp, tháo rời hoặc làm sạch.
•   Không sử dụng thiết bị trong tình trạng rỗng hoặc không tải.
•   Không sử dụng thiết bị nếu giỏ của nó bị hư hỏng.
•   Loại bỏ hạt và hột khỏi trái cây và rau trước khi ép.
•   Nếu dùng trái cây đông lạnh, hãy luôn thêm nước trái cây hoặc sữa.
•   Không bao giờ đẩy thức ăn bằng tay hoặc các dụng cụ khác; luôn sử dụng 
thanh đẩy được cung cấp
•   Không để thiết bị hoạt động lâu hơn 15 phút mỗi lần, Khoảng thời gian ngắt 
quãng: 15-20 phút 
•   Thiết bị có khóa an toàn và không thể hoạt động nếu không được lắp ráp 
đúng cách
•   Tắt, rút phích cắm và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1.   Cắt thực phẩm thành những miếng đủ nhỏ để vừa với miệng của phễu.
Lưu ý: Trái cây và rau quả có đường kính nhỏ hơn 3 inch có thể được đưa trực 
tiếp vào phễu.
2.   Đảm bảo rằng nắp của vòi nước trái cây đã mở. Cắm thiết bị vào ổ cắm trên 
tường và bật thiết bị.
3.   Dùng thanh đẩy để đẩy thức ăn vào miệng phễu. Đẩy thực phẩm vào lưỡi 
dao để ép dễ dàng hơn. Nước ép và bã được tách tự động.
Lưu ý: Để loại bỏ thực phẩm bị kẹt và / hoặc tối đa hóa lượng nước trái 
cây bạn nhận được, hãy chuyển sang vị trí R để xoay ngược giỏ.
4.  Khi hoàn tất, bật sang vị trí TẮT để tắt máy ép trái cây. Đậy nắp vòi nước trái 
cây và đổ hết các bình đựng.

VỆ SINH

•   Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc cất giữ.
•   Rửa các bộ phận bằng nước ấm, chất tẩy rửa nhẹ và vải mềm
•   Mở nút bã bên dưới tấm phân tách trước khi rửa.
•   Lau sạch bộ phận động cơ bằng nước ấm và vải mềm.
•   Không làm sạch bằng len thép hoặc chất tẩy ăn mòn.
•   Đặt các bộ phận ở nơi thông gió tốt để làm khô. Để các bộ phận khô hoàn 
toàn trước khi lắp ráp lại thiết bị.
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MẸO SỬ DỤNG



Häfele VN LLC.
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn


