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ความปลอดภัยในการใช้งาน

1.   อ่านค�าแนะน�าทั้งหมดในคู่มือก่อนเริ่มใช้งาน
2.   เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าน�ามอเตอร์หรือสายไฟจุ่มในน�้าหรือของเหลว
3.   ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน และก่อนจะถอดชิ้นส่วนต่างๆ ออกท�าความสะอาด
4.   หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนภายในต่างๆ ขณะเครื่องก�าลังท�างาน
5.   อย่าเสียบปลั๊กหากพบว่าสายไฟช�ารุดหรือปลั๊กเสียบเสียหาย ถ้าเครื่องไม่สามารถท�างาน
      ได้อย่างปกติให้แจ้งกับศูนย์บริการ
6.   เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หากไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มือนี้
7.   ไม่ควรใช้กลางแจ้ง (เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน)
8.   ไม่ควรห้อยสายไฟที่ขอบโต๊ะหรือเคาร์เตอร์ที่มีความแหลมคม
9.   ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าฝาปิดของเครื่องปิดสนิท และปิดตามต�าแหน่งที่ก�าหนด
      ก่อนที่มอเตอร์จะเริ่มท�างาน อย่าปลดฝาปิดขณะเครื่องก�าลังท�างาน
10. อย่ายื่นมือหรือวัตถุใดๆลงไปในเครื่องขณะเครื่องก�าลังท�างาน กรณีเครื่องขัดข้องให้ใช้
      แท่งดันหรือชิ้นส่วนอื่นๆของผักผลไม้เพื่อดัน ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปิดเครื่อง
      แล้วให้ถอดเครื่องไปล้างท�าความสะอาดก่อน
11. เมื่อท�าการย้ายถังรองกากหรือน�้าออกออกจากต�าแหน่ง  ควรน�ากลับมาวางไว้ต�าแหน่งเดิม
12. ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานขณะที่มีเด็กเล็กอยู่ด้วย
13. อย่าใช้เครื่อง นอกเหนือจากจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ
14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากดปุ่มปิด  เพื่อปิดเครื่องหลังการใช้งานเสร็จในแต่ละครั้ง และตรวจสอบ
      ให้แน่ใจว่ามอเตอร์หยุดท�างานอย่างสนิทก่อนการถอดส่วนประกอบต่างๆออก
15. คู่มือการใช้งานที่แนบมานี้ใช้เฉพาะกับเครื่องนี้เท่านั้น
16. เครื่องนี้เหมาะส�าหรับการสกัดผักผลไม้ทั่วไปเท่านั้น  ไม่สามารถสกัดน�้ามัน ว่านหางจระเข้
      มะกรูด  ตะไคร้ อ้อย มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะขามหวาน มะยม มะขามป้อม หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่
      ผักผลไม้ทั่วไป หากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือมอเตอร์ ไม่อยู่ในรับประกัน
         

•  โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มือการใช้งานอย่างระมัดระวัง
•  รักษาคู่มือการใช้งานส�าหรับใช้งานครั้งต่อไป
 
ข้อควรระวัง
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ โปรดอ่านข้อควรระวังและใช้ความระมัดระวัง
ขณะใช้งาน

ข้อควรระวงั การใช้งานขัน้พืน้ฐาน ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปฎิบติัตามค�าแนะน�าดงัต่อไปน้ี

ค�ำเตอืน   : ระวงัควำมปลอดภยัไวก้่อนใชง้ำนอำจอนัตรำยถงึแก่ชวีติหรอืบำดเจบ็ได ้หำกไมป่ฏบิตัติำมคูม่อื

โปรดระวงั : ป้ำยแสดงเตอืนควำมปลอดภยัอำจไดร้บับำดเจบ็
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ค�าเตือนการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย

ถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง

อย่าเกบ็หรือใช้งานใกล้เดก็ทารกหรอืเดก็อ่อน

อย่าใช้เครื่องบนพื้นผิวที่ไม่สม�่าเสมอ 
อาจท�าให้เกิดความผิดปกติหรือความเสีย
หายได้

อย่าซ่อมแซมถอดแยกชิน้ส่วนฐานหรอืปรบั
แต่งเครือ่ง เครือ่งใช้ไฟฟ้าอาจไม่สามารถ
ท�างานได้อย่างถกูต้อง
ก่อให้เกดิไฟไหม้ไฟ
ชอ็ตหรือได้รบั
บาดเจบ็

อย่าใส่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องป้อน
ขณะที่เครื่องก�าลังท�างานอาจท�าให้เกิดการ
บาดเจ็บได้

อย่าน�าชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องลงในเครื่อง
ล้างจานหรือในน�้าร้อนจัด อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ
ชิ้นส่วนต่างๆได้

อย่าใช้สารเคมีอันตรายเพื่อท�าความสะอาด
เครื่องหรือกับชิ้นส่วนต่างๆ อาจส่งผลให้สี
ของเครื่องหรือชิ้นส่วน
เปลี่ยนแปลงได้

อย่าใส่น�้าแข็งก้อน น�้าร้อน เมล็ดแข็งขนาด
ใหญ่ หนา / ผลไม้เปลือกแข็ง
น�้ามันสัตว์ เนื้อ
วัตถุดิบที่มีปริมาณ
น�้าน้อยหรือชิ้นส่วนของ
พืชผลเส้นใยยาวเกิน 
1 ซม. ในการสกัดน�้า
ผักผลไม้
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ส่วนประกอบของเครื่อง

หัวถอดได้

1. ช่องป้อน/ฝาปิด 5. หัวเปิด/ปิด

6. ฐานตัวเครื่อง

7. ถังรองน�้า

2. ห้องคั้น

3. ถังรองกาก

8. หัวแปรงปัด 9. หัวกรอง 10. หัวคั้น

11. แท่งดัน 12. แปรงท�าความสะอาด

4. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
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วิธีประกอบเครื่อง

ช่องป้อน/ฝาปิด

ฐานตัวเครื่อง

ห้องคั้น

หัวแปรงปัด

หัวกรอง

หัวคั้น
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วิธีประกอบเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1    ประกอบจากฐานล่างสู่ด้านบนตามล�าดับ

ตรวจสอบ
ก่อนใช้งาน :

•  ล้างชิ้นส่วนต่างๆก่อนใช้งานครั้งแรกและหลังใช้งานทันที
•  ควรแน่ใจก่อนว่าได้ปิดหัวจุกซิลิโคนข้างใต้ห้องคั้นเรียบร้อยแล้ว

1

3

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปิด
ซิลิโคนใต้ห้องค้ันแล้วโดยการสอด
เข้าไปในช่องออกของกาก

ประกอบหัวกรองลงไประหว่างแปรงปัด 
แล้ววางลงในห้องค้ัน แล้วหมนุจดุสแีดงให้
ตรงกันดังรูป

บันทึก : หลังปิดจุกซิลิโคนแล้ว จะมีช่องว่างเล็ก
น้อยเพื่อให้มีการระบายกากออก ไม่ใช่ซิลิโคนเสีย
หายแต่อย่างไร

4 ใส่หัวคั้นลงในห้องคั้นระหว่างหัว
กรอง หมุนซ้ายขวาแล้วค่อยๆดันลงจน
สุดในต�าแหน่งตรงกลางห้องค้ันเพ่ือให้
หัวค้ันลงในต�าแหน่งท่ีถูกต้องพร้อมปิด
ฝาปิดได้ (อ่านต่อข้อ5)

วางห้องคั้นลงไปบนฐานเครื่อง
ให้ลูกศรสองจุดตรงกัน

2
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วิธีประกอบเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2  ประกอบจากฐานล่างสู่ด้านบน

น่ารู้: เครื่องจะไม่ท�างานหากประกอบไม่ถูก
ต้อง

5 6

7

ในกรณีท่ีหัวค้ันไม่ลงล็อคสุดสนิทใน
ต�าแหน่งท่ีถูกต้องจะไม่สามารถปิด
ฝาปิดได้

วางถังรองน�้าและถังรองกากให้อยู่
ในต�าแหน่งพร้อมใช้งาน

วางแท่งดันลงไปในช่องป้อน
หากประกอบเคร่ืองถูกจะปรากฎ
จุดสีแดงบนแท่งดันกับจุดสีแดงบน
ช่องป้อนจะอยู่ในต�าแหน่งเดียวกัน

แท่งดัน

สามารถเปิดปิดได้

ปรับ

ปรับให้ต�าแหน่งจุด
อยู่ในต�าแหน่งเดียวกันตามรูปที่แสดง

วางฝาปิดลงบนห้องค้ันโดยวางต�าแหน่ง
จุดสีแดง  บนฝาปิดกับจุดสีแดง  บนห้อง
ค้ันให้ตรงกัน แล้วหมุนฝาปิดไปตาม
แนวลูกศรบนฝาปิดหรือตามแนวตามเข็ม
นาฬิกา ประมาณ 5 ซม. หรอืจนสดุ
เพ่ือให้ฝาปิดสนิท โดยดนัให้สดุเพ่ือให้
เซน็เซอร์ของฝาปิดอยู่ในต�าแหน่งท่ี
ถกูต้อง ไม่เช่นน้ันเคร่ืองจะไม่ท�างาน
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วิธีใช้งานเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1  หลังจากเตรียมผักผลไม้เรียบร้อยแล้ว  เสียบปลั๊กไฟพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2  กดปุ่มเดินหน้าเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งาน

น่ารู้ :

น่ารู้ :

•  อย่าสัมผัสหรือเสียบปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก  อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
•  หากสกัดเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ควรเปิดก๊อกน�้าตลอด เพื่อลดแรงดัน
    ตรงแกนหมุนป้องกันน�้าซึมเข้าในห้องเครื่อง

•  ถ้าเครื่องยังไม่สามารถท�างานได้ตามปกติตามขั้นตอนดังกล่าว 
   ให้ถอดชิ้นส่วนออกล้างท�าความสะอาดแล้วกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง

เป็นระบบความปลอดภัยของเครื่องในการป้องกันการ
เกิดความร้อน กรณีที่ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงหรือพบว่ามีของแข็งใส่เข้าไป  เครื่องจะหยุด
ท�างานอัตโนมัติ 30-45 นาที แล้วกลับมาใช้งานได้ตาม
ปกติเองอัตโนมัติ

ปุ่มเดินหน้า : ดึงผักผลไม้ลงไปสกัด
ปุ่มปิด : เครื่องหยุดท�างาน
ปุ่มหมุนกลับ : ผลักผักผลไม้กลับด้านบน

ปิด

เดินหน้า
ปิด
หมุนกลับ

หมุนกลับ ปิด เดินหน้า

น่ารู้ : •  ปุ่มเดินหน้า  ดึงผักผลไม้ลงไปเพื่อท�าการสกัด
•  ปุ่มหมุนกลับ  ผลักผักผลไม้กลับสู่ด้านบน

กรณีเครื่องหยุดท�างานเองขณะใช้งาน

1 2 3 4
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วิธีการใช้งานเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3  ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ ทยอยใส่ลงไปในช่องป้อนทีละชิ้น

ขั้นตอนที่ 4  ระหว่างการท�าน�้าผักผลไม้                          

น่ารู้ :

น่ารู้ :

บันทึก :

•  ผักที่มีไฟเบอร์สูง เช่น ผักคึ่นช่าย ผักคะน้า บร็อคโคลี่ ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง ขิง ขมิ้น กระชาย 
    กรณีผัก ให้แยกล�าต้นออกแล้วหั่นส่วนที่หนาออกให้เป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร
    หรือเล็กกว่าก็ได้ น�าใบและล�าต้นที่หั่นแล้วใส่สลับกันลงไป

•  หลังจากใส่วัตถุดิบต่างๆแล้ว ให้ใช้แท่งดันในกรณีที่มีจ�านวนผัก ผลไม้มากเกินไป ติดบริเวณช่องป้อน
   ใช้เฉพาะเมื่อจ�าเป็น โดยไม่ต้องใช้แท่งดันตลอดเวลาขณะใช้งาน 
•   มะเขือเทศ แอปเปิลแดง เป็นผักผลไม้ชนิดน่ิมใส่ลงช้าๆ เน่ืองจากเน้ือน่ิมท�าให้มเีศษตดิในห้องค้ันมาก
•   อาจเกดิเสยีงการเสยีดสรีะหว่างผลไม้ ท่ีมเีปลือกมนักบัฝาปิด  เช่น แอปเปิล  แครอท บีทรูท เป็นต้น
   ไม่ใช่เสียงผิดปกติแต่อย่างใด

•  ผักผลไม้ที่เส้นใยเหนียวเป็นเวลานานหรือผักผลไม้ที่มีสีเข้ม แนะน�าถอดอุปกรณ์ออก
   มาล้าง   ก่อนแล้วท�าต่อ
   ไม่ควรปิดหัวก๊อกเป็นเวลานานต่อเนื่องขณะเครื่องท�างาน เพื่อป้องกันแรงดันน�้าซึมลงไป
   ที่ฐานเครื่องในระยะยาว   ท�าให้น�้าซึมเข้ามอเตอร์ได้ง่าย
•  ถ้าเปิดหัวก๊อกทิ้งไว้ระหว่างการสกัดน�้า เช่น แอปเปิล  ผักคึ่นช่าย ฝรั่ง อาจท�าให้เกิดฟอง
   จ�านวนมากระหว่างการสกัดน�้าได้
•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวก๊อกได้เปิดเรียบร้อยแล้วระหว่างเครื่องก�าลังท�างานในก่อนที่
   ถังรองน�้าเต็ม  เพื่อป้องกันน�้าล้นบริเวณห้องคั้น

•  ถ้ามีวัตถุดิบเหลือในห้องคั้นที่คั้นไม่หมด  การเปิดฝาปิดอาจไม่ง่ายในกรณีที่มีผักที่กาก
   ใยสูงติดบริเวณฝาปิดและหัวคั้นจ�านวนมาก  หลังจากการใช้งาน เติมน�้าเปล่าแล้วให้กดปุ่ม   
    เปิด ให้เครื่องท�างานต่อประมาณ 2-3 นาที ให้วัตถุดิบที่ค้างนั้นออกมา                                                            
•  ถ้าฝาปิดล็อคให้กดปุ่มหมุนกลับ แล้วปุ่มปิด และปุ่มเดินหน้า ตามล�าดับ  ให้กดซ�้า 2-3 รอบ
   เพื่อให้เศษที่ติดค้างอยู่ในเครื่องออกมา จากนั้นให้ใช้มือวางบนฝาปิดด้านบน แล้วหมุน 
   ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิดฝาปิดออก  แล้วยกอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปท�าความสะอาดทันทีหลัง
   การใช้งานทุกครั้ง

•  ก่อนเริ่มใช้งาน ควรน�าเมล็ดของผลไม้ที่มีขนาดใหญ่และแข็งออกหรือปอกเปลือกก่อน 
•  ใส่วัตถุดิบทีละชิ้นในแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้แท่งดันเฉพาะกรณีที่มีผักผลไม้ติดบริเวณหัวคั้น

ส่วนผักชนิดหัวแข็งที่มีไฟเบอร์สูง เช่น ขิง ขมิ้น ต้องหั่นให้มีขนาดเล็ก 2-3 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า
พร้อมใส่สลับกับผักชนิดอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5  หลังจากสกัดน�้าผักผลไม้และแยกกากเรียบร้อยแล้ว ให้ท�าการปิด
                          เครื่อง 

บันทึก :
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เคล็ดน่ารู้  การใช้งานเครื่อง

1.  ห้ามเปิดใช้งานของเครื่องโดยไม่มีผักหรือผลไม้อาจท�าให้ซิลิโคนกลมกลางห้องค้ัน
     เสียหายได้  หรือกรณีวัตถุดิบท่ีแข็ง เหนียว หรือเป็นเน้ือเจลเพราะจะท�าให้เคร่ืองพัง
     เสียหาย เช่น มะขาม มะยม   มะม่วงหาวมะนาวโห่  มะขามป้อม ว่านหางจระเข้ มะกรูด 

เป็นต้น

2.  อย่าหย่อนนิ้วมือหรือวัตถุอื่นใดที่ไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในการท�าน�้าสกัดลงไปในเครื่อง
     ระหว่างเครื่องก�าลังท�างาน  ให้ใช้แท่งดันเท่านั้นในการกดผัก ผลไม้ลง 
      
3.  อย่าน�าวัตถุดิบที่แห้งหรือแข็ง เช่น ธัญพืช ผักผลไม้แช่แข็ง เมล็ดแข็งๆ หรือ น�้าแข็ง ลงไป
     ในเคร่ือง สิง่เหล่าน้ันอาจท�าให้ส่วนต่างๆของเคร่ืองเสยีหาย เช่น ห้องค้ัน หัวค้ัน หัวกรอง
      •  ประเภทถั่ว หรือ ธัญพืชบางชนิด สามารถใส่ไปในเครื่องได้แต่ต้องแช่น�้าข้ามคืนก่อนหรือต้ม
         ให้อ่อน ตัวก่อนตัวก่อนและต้องผสมน�้าระหว่างใส่ธัญพืชด้วย                  
            
4.  อย่าใส่ผักหรือผลไม้ในแต่ละครั้งมากเกินไป หรือผักที่มีน�้ามันจากการปรุงมาก่อนใส่ลง
     เครื่องถ้าน�าผักที่ผ่านการปรุงหรือน�้ามันจากพืชหรือสัตว์ใส่ลงในเครื่องอาจท�าให้ส่วนต่างๆ
     ของเครื่องเสียหาย 
 
5.  อย่าน�ากากท่ีได้กลับมาใส่ลงในเครื่องอีกครั้ง กากท่ีแห้งอาจท�าให้ฝาปิดเปิดไม่ออก 
     และติดบริเวณหัวคั้นและหัวกรอง  ท�าให้เคร่ืองเสียหายและถอดหัวคั้นออกจากหัวกรอง
     ไม่ได้

6.  หลังจากคั้นน�้าผักผลไม้ประเภทที่มีเมล็ดอ่อน  เช่น  องุ่น  ทับทิม หรือผลไม้ที่มีเม็ดขนาด
     เล็ก ๆ ต้องใช้แปรงท�าความสะอาดขัดบริเวณรูหัวกรองให้สะอาดเพื่อการใช้งานครั้งต่อไป

7.  หากใช้งานในเชิงพาณิชย์ การเสื่อมสภาพของอะไหล่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท�าให้เกิดขึ้นเร็ว
     กว่าการใช้งานในบ้านทั่วไป ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องคอยสังเกตความเสื่อมสภาพและเปลี่ยน
     อะไหล่ที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ทุก 1-3 เดือนแล้วแต่สภาพการ
     ใช้งาน

บันทึก : การท�างานของเครื่องในบางครั้งอาจเกิดเสียง
การบีบคั้นระหว่างผักหรือผลไม้ภายในห้องคั้นเสียงที่
เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากการท�างานผิดปกติของเครื่อง
แต่ประการใด
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เคล็ดน่ารู้ สูตรการท�าน�้าผักและผลไม้สกัด
สภาพการใช้งานของเครื่องขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน  การรับประกันตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ
ในใบรับประกัน สินค้าไม่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดจากการไม่เอาใจใส่หรือไม่
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าวิธีใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือความเสื่อมสภาพ
ตามการใช้งาน

ค�าแนะน�า  การสกัด ผักผลไม้ชนิดนิ่ม 
ผักผลไม้ชนิดนิ่ม ไม่สด หรือเปลือกลื่น เช่น  มะเขือเทศ  ฝรั่ง  แอปเปิล แตงกวา 
สับปะรด เป็นต้น จะท�าให้การสกัดกากออกมาน้อย เนื่องจากไม่มีแรงดันในห้องคั้น  ให้สกัดสลับ
กันกับผัก ผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น แครอท บีทรูท เป็นต้น  เพื่อช่วยดันกากข้างในออกมาได้ดียิ่ง
ขึ้น และค่อยๆใส่วัตถุดิบอย่างๆช้า ป้องกันกากล้นในห้องคั้น  และหากพบว่ามีกากติดในห้องคั้น
จ�านวนมาก ต้องถอดอุปกรณ์ออกล้างก่อนเริ่มสกัดต่อ

เม็ดแข็ง

ลูกพีช ลูกเนกเตอริน อพริคอท ลูกพลับ  มะยม
มะขามป้อม  มะขาม ฯลฯ
น�าเม็ดข้างในออกก่อนใส่ลงในเครื่อง

สับปะรด  แคนตาลูป   ส้ม  ส้มโอ แตงโม ฯลฯ
ปอกเปลือกก่อนท�าการสกัด ถ้าผลไม้มีเส้นใยเหนียว 
เช่น สับปะรด หั่น 2-3 ซม. ทยอยใส่อย่างช้าๆ

สตรอว์เบอร์รี่แช่แข็ง  บลูเบอร์รี  ราสเบอร์รี  ฯลฯ
ให้ละลายน�้าแข็งให้ละลายก่อน ห้ามใส่ในขณะที่
ยังเป็นน�้าแข็งลงไปเฉพาะหัวกรองน�้าสกัดแยกกาก

งาต่างๆ  เนย  ครีม ถั่วดิบไม่แช่น�้า  ข้าวไม่แช่น�้า ฯลฯ
ห้ามใส่ลงไป   อาจท�าให้ประสิทธิภาพ
การท�างานของเครื่องลดลงหรือรูกรองอุดตันได้

มะพร้าว  น�้าตาลอ้อย  ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ มะม่วง
หาวมะนาวโห่ เม็ดฟักข้าว มะกรูด ฯลฯ 
ห้ามใส่ลงไป เนื่องจากเนื้อแข็งมากและไม่มีน�้า
ยกเว้น ใบย่านาง ใบเตย ใบบัวบก หั่นเป็นชิ้นเล็ก
พร้อมผสมน�้าได้

เม็ดแข็งหรือ
เปลือกนอกแข็ง

ผลไม้แช่แข็ง
หรือน�้าแข็ง

เม็ดพืชหรือ
น�้ามันสัตว์

อื่นๆ

กรุณาอย่า! ใส่วัตถุดิบดังต่อไปนี้ลงไปในเครื่องในการท�าน�้าสกัดแยกกาก

ห้ามใส่กากซ�า้รอบสอง   เน่ืองจากท�าให้กากติดบริเวณหัวค้ันและช่องออกของกาก 
ค�าแนะน�า : กากที่ได้ในน�้าสกัดจะมีกากมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดหรือการป้อนผักผลไม้ลงไปด้วย
ตัวอย่างข้อห้ามตามตารางเป็นเพียงตัวอย่างที่ไม่อาจครอบคลุมถึงวัตถุดิบที่ใส่ไม่ได้เท่านั้น ควร
ศึกษาข้อมูล ของวัตถุก่อนน�าใส่ลงไปในเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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การเตรียมวัตถุดิบ

• เพื่อประโยชน์สูงสุดและให้ได้ปริมาณน�้าสกัดมากกว่าเดิมควรท�าตามค�าแนะน�า
  เบื้องต้นในการหั่นผักผลไม ้เช่น ผักที่มีไฟเบอร์สูงควรหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อ
  ป้องกันกากไฟเบอร์ติดตรงช่องทางออกของกากและหัวกรอง
• ปริมาณกากที่ได้ในน�้าขึ้นอยู่กับความเร็วในการป้อนผักผลไม้เพื่อประสิทธิภาพ     
   สูงสุดควรท�าตามค�าแนะน�าในคู่มือการใช้งาน ความแห้งกากขึ้นอยู่กับความสด
  และเนื้อของผักผลไม้แต่ละชนิด ถ้าวัตถุดิบนิ่มและเหี่ยวหรือเนื้อร่วนทรายท�า
  ให้กากที่ได้มีน�้ามากกว่าปกติด้วย

หลังการใช้
งานกากของ
ผักผลไม้ :

เคล็ดความรู้   การสกัดน�้าผักผลไม้
• ให้ใส่แต่ละชนิดลงไปช้าๆ ครั้งละ 1 ชิ้นตามล�าดับ
• ให้ใช้แท่งดันในกรณีที่ปรากฏว่ามีเศษผักผลไม้ติดในเครื่องเท่าที่จ�าเป็น โดยไม่จ�าเป็นที่ต้องใช้แท่งดันตลอดเวลา
   เพราะอาจรบกวนการท�างานของเครื่องได้ เน่ืองจากหัวคั้นจะท�างานด้วยตัวมันเองโดยการดึงผักผลไม้ลงไปคั้น
   อัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องดันด้วยแท่งดันด้วยความแรง  
• ให้ใช้ตะแกรงขนาดใหญ่กรองน�้าที่ได้ ( กรณีที่ชอบดื่มน�้าที่ไม่มีกากเลย )
• ใส่น�้าแข็งในขวดภาชนะท่ีเตรียมไว้ส�าหรับเก็บน�้าสกัด แล้วน�าใส่ตู้เย็นให้เร็วท่ีสุดเพ่ือช่วยให้รักษาความสดของ
   น�้าสกัดก่อนเก็บไว้ในตู้เย็น ท้ังน้ีอากาศเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอาจส่งผลให้แบคทีเรียท�างานได้เร็วขึ้น  ดังน้ันเพ่ือ 
   ช่วยให้เก็บน�้าสกัดได้นานยิ่งขึ้นควรใส่น�้าแข็งก่อนเข้าตู้เย็น
• บีบน�า้มะนาว 1 ลูกต่อน�า้สกดั 1-2 ลิตร ช่วยให้เกบ็น�า้สกดัได้นานย่ิงข้ึน  
   กรณเีกบ็นานกว่า 24-48 ชัว่โมงควรใส่ขวดพลาสตกิในช่องแช่แข็ง
• ข้อแนะน�าในการบริโภคน�้าสกัด คือ ควรบริโภคให้หมดภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการท�า เนื่องจากหลังจากนั้น 
   น�้าอาจเกิดการตกตะกอนได้ หรือรสชาติอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสภาพอากาศและอุณหภูมิในการเก็บรักษา และ  
   เอนไซม์ในน�้าผักผลไม้ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งในการช่วยให้เก็บน�้าได้นานขึ้นคือเก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดแน่นหนา
• ถ้ามีปริมาณฟองมากเกินความต้องการสามารถใช้ตะแกรงกรองเอาฟองออกได้

หั่นออกเป็น 2-4 ชิ้น
- ส�าหรับ ส้มเขียวหวานให้ปอกเปลือกพร้อมน�าเม็ดออกก่อน 
ควรดื่มให้หมดทันทีหลังการสกัด เนื่องจากส้มเอนไซม์เปลี่ยน
เร็วท�าให้ขมได้ เนื่องจากเครื่องบีบอัดมากกว่าแบบปกติ
- มะเขือเทศให้เอาจุกด้านบนออก 
- ถ้าผลไม้ใดมีขนาดใหญ่กว่าช่องป้อนให้หั่นออกเป็นชิ้นเล็ก
  ให้มีขนาดที่สามารถใส่ลงในเครื่องได้
- ผลไม้ที่มีเมล็ดข้างใน ควรน�าเม็ดออกก่อน แล้วหั่นให้เป็นชิ้น
เล็กๆ  ขนาด 2-4 ชิ้น แล้วแต่ชนิด   แล้วใส่ลงไปได้  เพื่อให้
เครื่องสามารถท�างานได้รวดเร็วและรสชาติที่ดีกว่าเดิม  
และเพื่อความมั่นใจว่าข้างในผักผลไม้ที่เราจะท�าการสกัดไม่มี
หนอนหรือเน่าเสียภายในนั้น

ก่อนการใช้งาน ก่อนการใช้งาน ถ้าเครื่องติดขัดหรือไม่สามารถเปิดฝาปิดได้ให้กดปุ่มหมุนย้อน
กลับและกดค้างไว้ซักครู่

 แนะน�าให้ใช้ แอปเปิลเขียวที่สดใหม่เนื้อแน่น
เนื่องจากน�้าตาลน้อยกว่า น�้าที่ได้ใสกว่า
การระบายกากง่าย ต่างจากแอปเปิลแดงที่เนื้อ
ทรายร่วนท�าให้น�้าที่ได้เข้มข้นมากคล้ายซอส
  ท�าให้หัวกรองและช่องออกของกากตันได้ง่าย
                 
ส้มให้เอาเม็ดออกก่อนเพื่อไม่ให้เม็ดบีบตัว
เข้าไปในน�้า ท�าให้มีรสขมได้ หรือใช้พันธุ์
ไร้เม็ด ควรดื่มให้หมดภายใน 30 นาทีเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด
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การเตรียมวัตถุดิบ

การปรับ
ปริมาณน�้า
ในกาก หรือ 
กากในน�้าสกัด :

• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ที่อาจท�าให้ได้ปริมาณน�้าในกาก
   มากเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือช่วงเริ่มต้นใช้งานของผลไม้บางชนิด 
   เช่น  ส้ม  แอปเปิล (ผลไม้ชนิดอ่อนหรือเหี่ยว)
• เพื่อลดปริมาณกากที่ได้ในน�้าสกัด ให้น�าตะแกรงกรองมากรองอีกที  เพื่อลดปริมาณกาก
  ในน�้า ในกรณีผู้ที่ไม่ต้องการกากในน�้าสกัดเลย

• ให้หั่นวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ให้เหลือขนาดหนาหรือกว้าง 2-3 ซม. และยาว 5-15 ซม.  
คุณภาพ ความสด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ส่งผลต่อปริมาณน�้าที่ได้และความ
แห้งของกากในแต่ละครั้งที่อาจไม่เท่านั้น แนะน�าให้หั่นวัตถุดิบแล้วแช่ตู้เย็นไว้ก่อนการ
สกัด

• ให้ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้อย่างช้าๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุดิบก่อนหน้าที่ใส่ลงในเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรใส่   

วัตถุดิบจนเต็มช่องป้อนแล้วใช้แท่งดัน  เพราะอาจท�าให้รบกวนการท�างานของหัวคั้น 
ท�าให้มอเตอร์ตัดการท�างานสักครู่  เพื่อป้องกันความปลอดภัย

ถ้าหากมอเตอร์หยุดท�างาน ให้กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้วัตถุดิบที่
ค้างดันขึ้นมา แล้วกดปุ่มเดินหน้า  ถ้าหากเครื่องยังไม่ท�างาน  อาจเกิดจากเครื่อง
ร้อนเกินไป ให้พักเครื่องให้เย็น  ประมาณ 30-45 นาที  ระหว่างรอให้เครื่องเย็น 
ควรถอดอุปกรณ์ออกมาล้างก่อน

ผลไม้หรือผักชนิดแข็ง  เช่น แครอท  บีทรูท  เป็นต้น

เคล็ดความรู้การเตรียมวัตถุดิบ

เคล็ดการเตรียมขั้นตอนสกัด

ผักชนิดแข็ง เช่น 
แครอท อาจท�าให้
ติดหัวกรองและมอเตอร์
ท�างานหนัก

ปอกเปลือกแล้วล้าง
ให้สะอาดแล้ว
หั่นเป็นชิ้นกว้าง 
2-3 ซม. ยาว 5-15ซม.

ผลลัพธ์คือได้ปริมาณ
น�้ามากกว่าเดิม
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• เมื่อท�าการสกัดผลไม้แช่แข็ง เช่น ราสเบอร์รี สตรอเบอร์รี ต้องแน่ใจก่อนว่าผลไม้แช่แข็งเหล่านั้น
   น�้าแข็งได้ละลายก่อนใส่ลงเครื่อง ในกรณีหัวกรองแยกกาก แต่หากเป็นการท�าไอศกรีมโปรดศึกษา       

ในหน้าหัวกรองเปล่า หน้าที่ 19 
• การท�าน�้าจากผลไม้ที่มีกิ่งก้านเล็กๆ เช่น องุ่น ต้องให้องุ่นแยกออกจากก้านก่อน

• ใส่องุ่นครั้งละ 3-5 ลูกในแต่ละครั้งขณะเครื่องก�าลังท�างาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดองุ่น
• ถ้าเป็นผลไม้แช่แข็งให้ละลายน�้าแข็งเรียบร้อยแล้ว เช่น แบล็คเบอร์รี บลูเบอร์รี ราสเบอร์รี ใส่ลงไป 
   ทีละ 1 ช้อนโต๊ะในแต่ละครั้ง
• ผลไม้แช่แข็งโดยปกติจะสูญเสียปริมาณน�้าที่ได้เล็กน้อยอาจเติม นม โยเกิร์ต หรือ นมเปรี้ยว
   ลงไปผสมกันก็ได้ เป็นการเพิ่มรสชาติที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (ในกรณีการท�าน�้าสมูทตี้)
• ผลไม้ที่มีเมล็ดอ่อนข้างใน เช่น องุ่น แบล็คเบอร์รี่ หรือมีกากใยสูงควรใส่เป็นล�าดับสุดท้าย   
   ป้องกันกากใยติดบริเวณหัวกรองและช่องออกของกาก

ข้อแนะน�าการเตรียมวัตถุดิบ

ข้อแนะน�าการสกัดน�้า

วัตถุดิบที่มีเม็ดเล็กๆ เช่น ราสเบอร์รี  ทับทิม องุ่น
ให้ใส่ลงไปช้าๆ เพื่อไม่ให้เมล็ดเล็กๆ ไปติดกับรูหัวกรอง  ควรสังเกตุรูกรองหากมีการตันจาก
เม็ดต่างๆ ควรถอดล้างก่อนสกัดต่อ

ใส่ผลไม้ลงไปช้าๆ เพื่อ
ให้หัวกรองได้กรองเอา
น�้าออกจากเมล็ดเล็กๆ 
ได้ดี

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีส�าหรับ
ผลไม้ที่มีน�้าปริมาณมาก
เช่น แอปเปิล ลูกแพร์

ถ้ากรณีท่ีฝาปิดไม่สามารถเปิดได้เน่ืองจากมีปริมาณเมล็ดเล็กๆในห้องค้ันมากเกินไป
ให้ปล่อยเครื่องให้ท�างานต่อประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้เมล็ดที่ค้างออกมา ถ้าท�าวิธีการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดฝาได้ให้กดปุ่มหมุนกลับ ปุ่มปิด ปุ่มเดินหน้า จนกว่าวัตถุดิบท่ี
ติดจะออกจากเครื่อง ต่อจากนั้นให้เปิดเครื่องแล้วใส่น�า้เปล่าลงไป แล้วกดปุม่เดนิหน้า
เปิดหัวก๊อก แล้วเปิดเครือ่งแล้วเปิดฝาปิดออก 

ข้อควรระวัง

การเตรียมวัตถุดิบ
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ผักที่มีไฟเบอร์สูงและผักชนิดแข็ง

หั่นผักชนิดที่มีไฟเบอร์สูง ขนาด
ไม่เกิน 1 ซม. ส่วนผักที่แข็งและ
ไฟเบอร์สูงหั่นให้มีขนาด 2-3 มม.

ระวังอย่าให้กาก
ปิดช่องทางออก
ของกาก

ขนาดใหญ่ไม่เกิน 1 ซม.

วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้ผัก
ที่มีไฟเบอร์สูงไม่อุดตันช่อง
ทางออกของกาก แนะน�า
ให้ใส่ผักที่มีความแข็งสลับ
กับผัก เช่น  แครอท บีทรูท 
เป็นต้น ผักที่มีความแข็งจะ
ช่วยดันกากไฟเบอร์ออกมาก
อย่างง่ายดาย

ถ้าผักที่มีไฟเบอร์สูง  เช่น 
ผักคะน้า ผักคึ่นช่าย 
ผักโขม ควรใส่สลับก้าน
และใบที่หั่นหรือแครอท  
ควรตรวจสอบกากที่ออก
จากช่องทางออกของกาก 
ไม่ติดช่องออกของกาก
บางครั้งการหั่นผักที่มี
ขนาดใหญ่หรือใส่ผักที่มี
ไฟเบอร์สูงใส่มากเกินไป
ในแต่ละครั้ง อาจท�าให้
กากอุดตันช่องทางออก
ของกากได้

• หั่นผักที่มีไฟเบอร์สูง เช่น ขิง ขมิ้น 2 - 3 มม. และสกัดพร้อมผักผลไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน
ช่องทางออกของกาก

• ให้ใส่ผักผลไม้ที่เตรียมไว้อย่างช้าๆ เช่น แตงกวา ฝรั่ง แอปเปิล เนื่องจากเนื้อนิ่มต้องใช้เวลาดึงลงสกัด 
• ใส่ผักผลไม้ต่อเนื่องหลังจากที่ผักผลไม้ก่อนหน้านั้นได้สกัดเรียบร้อยแล้ว 
• ถ้าพบว่ามีการอุดตันของช่องทางออกของกาก  ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดฝาน�าหัวค้ันและหัวกรอง 
   ไปท�าความสะอาด 
• การอุดตันของช่องทางออกของกาก  เกิดจากจ�านวนไฟเบอร์ของกากมากเกินไปอาจท�าให้การเปิด
   ของฝาปิดยากขึ้น อย่ารอจนให้ช่องทางออกของกากอุดตันมากเกินไป ให้ปิดเครื่องแล้วน�าไป
   ท�าความสะอาดก่อน 
• การสังเกตการอุดตันช่องทางออกของกาก หากปรากฎว่ามีจ�านวนกากออกมาเพียงครึ่งหนึ่งของ
   ช่องทางออก ให้ใส่แครอทหรือบีทรูทหรือผักผลไม้ชนิดใดก็ได้ที่มีความแข็งแทนผักที่มีไฟเบอร์
   เพื่อดันกากที่ติดข้างในออกก่อน

เคล็ดลับการเตรียมวัตถุดิบ

เคล็ดลับการท�าน�้าสกัด

ถ้าช่องทางออกของกากอุดตันและฝาปิดเปิดออกได้ยาก  ให้ใส่น�้าลงไปประมาณ 100 มิลลิลิตรในช่องป้อนแล้ว
เปิดเครื่องให้ท�างานประมาณ 2 - 3 นาที แล้วสลับกับกดปุ่มหมุนกลับเดินหน้าแล้วปิดเครื่องแล้วลองเปิดฝาปิด
ออกอีกครั้งหนึ่ง (ท�าซ�้าจนกว่าจะเปิดฝาปิดออกได้)

การเตรียมวัตถุดิบ

ผักท่ีมีไฟเบอร์สูง  เช่น  ผักค่ึนช่ายฝรั่ง ผักคะน้า ผักโขม ผักย่ีหร่า 
ใบย่านาง ต้นอ่อนข้าวสาลี ผักชีฝรั่ง  เป็นต้น ควรห่ันให้มีขนาดเล็ก
ประมาณ 1 ซม.  ต้องห่ันให้เป็นชิ้นเล็กๆพร้อมผสมน�้าในกรณีท่ีไม่มีส่วน
ผสมผักผลไม้ชนิดอื่น ป้องกันกากที่แห้งติดบริเวณหัวคั้นหัวกรองและช่องออก
ของกาก
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1 กดปุ่มปิดเครื่องและถอดปลั๊ก

2 หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อท�าการ 
เปิดฝาปิดออก

3 น�าหัวคั้นออกก่อน แล้วถอดหัวแปรง
ออกจากหัวคั้นแล้วน�ามาท�าความ
สะอาดโดยแปรงท�าความสะอาด

4 น�าห้องคั้นไปท�าความสะอาดโดยการ
เปิดให้น�้าไหลผ่านพร้อมทั้งเปิดหัวซิลิ
โคนใต้ห้องคั้นออก

• ให้ผักผลไม้ในห้องคั้นออกมาจนหมด
   ก่อนแล้วจึงปิดเครื่อง 
• เพื่อง่ายต่อการท�าความสะอาด ให้เครือ่ง  
  ท�างานต่อประมาณ 30 วนิาทีในการ
  ดันเศษที่อยู่ในเครื่องออกหรือเทน�้าเปล่า
  ลงแล้วเปิดเครื่องให้เศษที่ติดข้างในออก
 

บันทึก :

  ถ้าต้องการถอดส่วนประกอบของเคร่ืองออก
  อย่าลืมจับท่ีตัวเครื่องหรือมือจับทุกครั้งท่ี
  ยกส่วนประกอบออก

บันทึก :

  ท�าความสะอาดทันทีหลังจากการใช้งาน
  ทุกคร้ัง ถ้าปล่อยคราบผักผลไม้ไว้เป็น
  เวลานานจะยากต่อการท�าความสะอาด
  ในครั้งต่อไป และลดประสิทธิภาพใน
  การสกัดลง

บันทึก :

แช่ห้องค้ัน หัวกรองแยกกาก ในน�า้ผสม  
คลอรนี อัตราส่วน 1:5 ประมาณ 30 - 60 นาที
เพ่ือก�าจดัคราบสกปรกฝ่ังแน่น
   

น่ารู้ :

น�าห้องคั้นออกจากฐานตัวเครื่อง
ด้วยการยกออก

วิธีถอดเครื่องและท�าความสะอาด

      
เมื่อฝาปิดหมุนไม่ออกให้กดปุ่มหมุน      
 กลับ กดปุ่มปิด  ปุ่มเดินหน้า ตามล�าดับ
ท�าซ�้า 2-3 รอบ แล้วปิดเครื่อง แล้วใช้มือ
 ทั้งสองข้างจับฝาปิดแน่นพร้อมกับหมุนไป
ในทางทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ
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ความแตกต่างของ 3 หัวกรอง
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ตัวเลือก          วิธีใช้หัวกรองไอศกรีม
ก่อนจะเริ่มใช้งานต้องแน่ใจก่อนว่าได้ปิดหัวซิลิโคนใต้ห้องคั้นแล้ว

หัวคั้น

หัวกรอง
เปล่า

ห้องคั้น

1 วางหัวกรองเปล่าบนห้องเครื่องให้จุดสีแดง   บนหัวกรอง
เปล่าตรงกับจุดสีแดง   บนห้องเครื่อง
อย่าใช้หัวแปรงปัดในการท�าไอศกรีม

3 แล้ววางหัวคั้นลงไปในระหว่างหัวกรองโดยการ
หมุนให้หัวคั้นลงไปตามต�าแหน่งจนแน่ใจว่าหัวคั้น
ได้ลงบนระหว่างห้องคั้นจากเสียงของการหมุน

4 น�าฝาปิดมาปิดโดยให้จุดสีแดง  บนฝาปิดกับจุดสีแดงบนห้องเครื่อง
ตรงกันแล้วหมุนตามทิศทางที่ลูกศรแสดงบนห้องเครื่อง หมุนฝาปิดจน
สุดสนิท

2 วางห้องเครื่องลงบนฐานเครื่อง

* อย่าใส่น�้าแข็งหรือผักที่ผ่านการปรุงหรือน�้ามันสัตว์ลงไป  อาจท�าให้การท�างานของเครื่องขัดข้องได้
* ถ้าเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดข้างในแข็งให้น�าเมล็ดออกก่อนหรือที่มีเปลือกหนาให้ปอกเปลือกก่อนใส่ลงไป
   ในเครื่อง

เนยถั่ว:
ใส่ถั่วลงช้าๆ เพิ่มน�้ามันพืชเล็กน้อยพร้อม
กับถั่วที่ก�าลังใส่ ช่วยให้ถั่วและน�้ามันเข้า
กันได้ดี

ตรงปุ่มสีเเดง  บนห้องคั้นและฝาปิด
จะต้องตรงกัน จากนั้นท�าการหมุนฝา
ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั้งฝาปิดเข้า
ล๊อก

ข้อควรระวัง
หัวกรองเปล่าใช้กับผักผลไม้แช่แข็งท�าไอศกรีม ความแข็งของผลไม้แช่แข็งต้องมีความพอดี คือ
ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไปขณะท�าไอศกรีม หากนิ่มเกินไปการดันตัวของผลไม้จะมีแรงน้อย ท�าให้
ไอศกรีมไม่ออกมา  สามารถหั่นผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ เช่น กล้วย ให้มีขนาด 2-3 ซม. ก่อนแช่แข็ง 
ถ้าเป็นสตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี ผลไม้แช่แข็งขนาด
เล็กสามารถทยอยใส่ลงได้เลยไม่ต้องหั่น

ห้ามใส่พริกแห้งหรือธัญพืชเม็ดเล็ก
หรือของแข็งอื่นลงไป
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ตัวเลือก          วิธีใช้หัวกรองสมูทตี้

1 วางหัวกรองสมูทตี้ลงบนหัวแปรงปัดแล้ววางลง
บนห้องเครื่องโดยให้จุดสีแดง  บนหัวกรองสมูทตี้
กับจุดสีแดง   บนห้องคั้นตรงกัน

3 น�าหัวคั้นวางลงระหว่างหัวกรองสมูทตี้
โดยหมุนให้ลงช่องข้างล่าง สังเกตจากแปรงปัดสีส้ม
ขยับนิดหนึ่ง

4 น�าฝาปิดมาปิดโดยให้จุดสีแดงบนฝาปิดกับจุดสีแดง
  บนห้องเครื่องตรงกันแล้วหมุนตามทิศทางตาม

ลูกศรที่แสดงบนห้องเครื่อง

2 วางห้องคั้นที่มีหัวกรองสมูทตี้ลงบนฐานเครื่อง
ถ้าไม่ลงช่องให้แช่ในน�้า ให้ซิลิโคนข้างใต้
อ่อนตัวก่อน

หัวคั้น

หัวกรองสมูทตี้

หัวแปรงปัด

ห้องคั้น

ตรงปุ่มสีเเดง  บนห้องคั้นและฝาปิด
จะต้องตรงกัน จากนั้นท�าการหมุนฝา
ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั้งฝาปิดเข้า
ล๊อก

    ขณะใช้หัวกรองสมูทตี้ต้องแน่ใจว่าหัวก๊อกได้ปิดก่อนแล้วเพื่อให้น�้าสมูทตี้ได้ผสม
เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นในช่วงแรก แต่หากเครื่องเริ่มท�างานควรเปิดก็อกน�้า เพื่อไม่ให้  
น�้าซึมเข้าในห้องเครื่องมอเตอร์ด้านล่าง
ในบางครั้งในการท�าน�้าสมูทตี้อาจมีน�้าซึมออกมาทางออกของกากเล็กน้อยในช่วง
แรกของการท�างานของเครื่อง  ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือชนิดของผลไม้ เป็นปกติ 

บันทึก : บางครั้งจะมีของเหลวเล็กน้อยๆไหลออกมาทางช่องออกของกาก เนื่องจาก
หัวกรองสมูทตี้ไม่มีการแยกกากแรงดันการสกัดจึงมากกว่าการแยกกาก  และเป็นปกติ
ที่หัวกรองจะตันเร็วกว่าหัวกรองน�้าสกัด ดังนั้นปริมาณการท�าน�้าสมูทตี้ในแต่ละครั้งคือ 
500-1,000 มล.หรือจนว่าหัวกรองจะตันต้องถอดล้างท�าความสะอาดก่อน
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ข้อควรระวัง
• ควรแยกวัตถุดิบที่มีขนาดเล็กออกต่างหาก อย่าน�าวัตถุดิบแช่แข็งขนาดใหญ่
  ใส่ลงเครื่อง ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนใส่ลงเครื่อง ให้มีขนาดไม่เกิน 3-4 ซม.
• หากมีส่วนผสมของผลไม้ที่มีเส้นใยสูง เช่น สับปะรด มะม่วงสุก ควรใส่เป็นล�าดับสุดท้าย

ให้ถอดแปรงปัดซิลิโคนออกท�าความสะอาดตามโอกาสที่ต้องการ แล้วน�ากลับมาใส่
ไว้ในต�าแหน่งเดิม ดังรูปที่แสดงไว้ข้างต้น หากมีคราบสะสมควรใช่ในน�า้ผสมคลอรนี 
อัตราส่วน 1:5 ประมาณ 30 - 60 นาที เพ่ือก�าจดัคราบสกปรกฝังแน่น

น่ารู้ :  ให้สอดซิลิโคนที่มีฐานข้างล่างสู่ด้านบน

การท�าน�้าสมูทตี้ ควรเพิ่มนมหรือน�้าอื่นๆ ไม่สามารถใส่ของร้อนได้ ตามที่ชอบลงไปในระหว่าง
เครื่องท�างาน และตรวจสอบว่าน�้าสมูทตี้ได้ไหลออกจากห้องคั้นแล้ว เหมาะกับผลไม้ที่แยกกากไม่
ได้ เช่น มะม่วงสุก กล้วย อโวคาโด ไม่เหมาะกับผักผลไม้เส้นใยสูง

วิธีการท�าความสะอาดซิลิโคนที่หัวแปรงปัด

ตัวเลือก          วิธีใช้หัวกรองสมูทตี้

* อย่าใส่น�้าแข็ง เนื้อ หรือ น�้ามันทุกชนิด ลงไปในเครื่อง สิ่งเหล่านั้นจะท�าให้เครื่องและส่วนประกอบต่างๆเสียหาย
* กรณีมีเมล็ดข้างในแข็งและใหญ่ให้น�าเมล็ดออกก่อนใส่ลงไปในเครื่อง หรือกรณีที่มีเปลือกหนาให้ปอกเปลือกก่อน
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กรณีที่กากมีน�้ามากกว่าปกติ
•  ในการเริ่มต้นในการใช้งานอาจท�าให้กากมีน�้า
    ในช่วงแรกของการใช้งานกับผักผลไม้บางชนิด
•  ถ้าซิลิโคนใต้ห้องคั้นปิดไม่สนิท จะท�าให้กาก
   มีน�้ามากกว่าปกติดังนั้นควรตรวจสอบก่อนใช้งาน
   ถ้าหัวคั้นไม่อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องก็ไม่สามารถ
   ปิดฝาปิดได้ เครื่องไม่ท�างาน

เสียงผิดปกติในขณะใช้งาน
•  ตรวจชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องว่าได้ประกอบ
   อย่างถูกต้องก่อนการใช้งาน
•  อย่าท�าการเริ่มใช้งานของเครื่องจนกว่าจะได้
   ปิดฝาและมีวัตถุดิบภายในเครื่องเรียบร้อย
•  อย่าเริ่มใช้งานโดยไม่มีวัตถุดิบข้างใน
   เนื่องจากอาจท�าให้ซิลิโคนกลมกลางห้องคั้น

 เสียหายได้ 
•  บางครั้งเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากวัตถุดิบบางชนิด
   ท่ีเสียดสีกับห้องเคร่ือง เช่น แครอท บีทรูท 
•  เสียงผิดปกติอาจเกิดจากการวางเครื่องที่ไม่ได้
   วางบนพื้นราบในขณะใช้งาน
•  เกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานหนัก
   อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ค�าถาม - ค�าตอบ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่อง

กรณีที่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
•  ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าท�าการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว
•  ตรวจสอบว่าฝาปิดได้ปิดสนิทก่อนกดปุ่มใช้งาน
   ได้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว
•  เครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าประกอบชิ้นส่วน
   ต่างๆ ไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถปิดฝาปิดได้
•  ตรวจสอบว่าหัวคั้นได้หมุนลงสู่ต�าแหน่งล่างสุด
   และฝาปิดสามารถวางบนต�าแหน่งท่ีสามารถปิด
   ฝาปิดได้ และหมุนปิดจนสุดสนิท
•  ถ้าหัวค้ันไม่อยู่ในต�าแหน่งท่ีถกูต้องกไ็ม่สามารถ
   ปิดฝาปิดได้

ระหว่างการใช้งานห้องคั้นเกิดการสั่น
•  เกิดจากหัวคั้นและหัวกรองท�างานโดยการคั้น
   วัตถุดิบในห้องเครื่อง ถือเป็นการท�างานตามปกติ
   ของเครื่อง   
•  กรณท่ีีเป็นผักท่ีมีไฟเบอร์สงูกอ็าจส่งผลให้เกดิการ 
   สั่นได้เนื่องจากเกิดการที่ไฟเบอร์เสียดสีกับหัวคั้น
•  ต้องห่ันผักท่ีมีไฟเบอร์สูงให้มีขนาดประมาณ 
   1 ซม. หรอืน้อยกว่าเพ่ือป้องการการอุดตนัของ
   ช่องทางออกของกากและหัวคั้น 

กรณีกากในน�้าน้อย
•  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ซึ่งมีผลต่อ
   ปริมาณน�้าและกากที่ได้  
•  ถ้าวตัถดุบิไม่สด มผีลให้ได้ปรมิาณน�า้น้อยกว่า
   วัตถุดิบที่สดและกากที่ไม่แห้งเท่าที่ควร
•  ตรวจสอบซิลิโคนใต้ห้องคั้นว่าได้ปิดสนิท
    แล้ว  มเิช่นน้ันจะท�าให้ได้ปริมาณกากมากกว่าปกติ
•  ถ้าวัตถุดิบที่ท�ามีเมล็ดเล็กๆ ข้างใน อาจท�าให้
   ได้กากมาก ดังนั้นควรท�าความสะอาดหัวกรอง
    บริเวณ รูกรองให้สะอาด
•  กรณีที่เป็นวัตถุดิบที่มีเมล็ดแข็งและใหญ่
   เมล็ดเหล่านั้นอาจติดอยู่ข้างล่างของห้องคั้นซึ่งส่งผล  
   ต่อการท�างานของเครื่องหรือชิ้นส่วนต่างๆเสีหายได้

กรณท่ีีมกีากในน�า้มากเกนิความต้องการ
•  เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ 
   ที่ท�าการสกัดที่ส่งผลต่อปริมาณกากที่ได้
•  เพื่อให้มีกากในน�้าน้อยที่สุดควรท�าความสะอาด
   เศษที่เหลือก่อนการเริ่มท�าการสกัดครั้งต่อไป
•  น�าน�้าสกัดไปกรองผ่านตะแกรงกรองอีกทีหนึ่งหลัง  
   จากการสกัดเสร็จแล้ว
•  ถ้าหัวกรองและหัวคัน้มคีราบตดิฝ่ังแน่นจนส่งผลต่อ       
   ประสทิธภิาพ
   การท�างานของเครื่องแนะน�าให้ถอดชิ้นส่วนออก
  ท�าความสะอาดก่อน
•  กรณีที่ใส่วัตถุดิบมากเกินไปในคราวเดียวกัน
   อาจท�าให้เครื่องหยุดท�างานชั่วขณะหนึ่ง ควรใส่
   วัตถุดิบทีละน้อยเพื่อป้องกันการขัดข้องของเครื่อง
*  อายุการใช้งานของแต่ละส่วนอาจแตกต่างกัน
    ตามระยะเวลาและวิธีการใช้งาน 
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การแยกชั้นของน�้า
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้และระยะเวลา

อุณหภูมิในขณะท�าการสกัด แต่ทั้งนี้เป็นการต                            
ตะกอนเทา่นัน้  แนะน�าใหเ้ขยา่กอ่นน�า้
และควรดื่มน�้าสกัดภายใน 24 ชม. 
เพื่อประโยชน์สูงสุดหรือทันที  ในกรณีต้องการลด    
ปริมาณกากในน�้าให้ใช้ตะแกรงกรองกากหรือ
ถุงกรอง

ถ้าเกิดเหตุที่น�้าหยดลงฐานของเครื่อง
•  เกิดจากซิลิโคนใต้ห้องคั้นไม่ได้ปิดให้สนิท
   ก่อนท�าการใช้งาน จนเป็นเหตุให้เกิดน�้ารั่วออกบน
   ฐานเครื่องได้  ดังนั้นก่อนการใช้งานควรตรวจสอบ
   ซิลิโคนใต้ห้องคั้นเครื่องก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 
•  ต้องเปลี่ยนซิลิโคนกลมและซิลิโคนใต้ห้องคั้น หาก   

พบว่ามีน�้าซึมบนฐานเครื่องจ�านวนมากทุกครั้งหลัง
การใช้งาน แต่หากปริมาณเล็กน้อยยังไม่ต้องเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันน�้าซึมเข้ามอเตอร์

ระหว่างการใช้งาน เกิดปัญหาเครื่อง
หยุดท�างาน
•  ให้ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบปลั๊กแน่นดีแล้ว
•  ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆว่าได้ประกอบได้ถูกต้อง
•  ถ้าใส่วัตถุดิบมากเกินไปในแต่ละครั้งอาจท�าให้
   เครื่องหยุดท�างานสักครู่หนึ่ง
•  ถ้ากรณีที่เครื่องหยุดท�างานด้วยเหตุใส่วัตถุดิบ
   มากเกินไปให้กดปุ่มหมุนกลับ ปิดเครื่อง และปุ่ม
   เปิดเครื่อง ท�าซ�้าไปมา 2-3 รอบ
•  ถ้ากรณีที่เครื่องหยุดท�างานจากการใช้งานติดต่อ
   กันเป็นเวลานาน เครื่องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ
   โดยเครื่องจะหยุดท�างานประมาณ 30-45 นาที
   แล้วเครื่องจะกลับมาใช้งานตามปกติอีกครั้ง

กรณฝีาปิดเปิดไม่ได้
•  หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว ให้เครื่องท�างานต่อ
   ประมาณ 30 วินาที เพ่ือให้เคร่ืองได้สกัดเศษผัก
   ผลไม้ที่เหลือข้างในออกมา
•  ถ้ามเีศษผักผลไม้ตดิอยู่ในเครือ่งมากเกนิไปจนท�าให้
   ไม่สามารถเปิดฝาปิดออกได้ ให้กดปุ่มหมุนกลับและ
   ปุ่มปิด ตามด้วยปุ่มเดนิหน้าตามล�าดบั ท�าซ�า้ 2-3 รอบ 
   จนกว่าฝาปิดจะเปิดออกได้
•  เทน�้าใส่ลงในช่องป้อนพร้อมเปิดเครื่องเพื่อจะล้าง
   เศษข้างในออกก่อนแล้วลองเปิดฝาปิดอีกครั้ง   

วัตถุประสงค์การใช้งาน
•  เครือ่งสกดัน�า้ผักผลไม้น้ีออกแบบเพ่ือสกดัวตัถดุบิ 
   ประเภท ผักและผลไม้
•  อย่าใช้เครื่องสกัดน�้ามันสัตว์ทุกชนิด
•  อย่าใช้สกดัผักจ�านวนมากเกนิไปในคราวเดยีวกนั
   และต้องห่ันเป็นช้ินเล็กก่อนใส่ลงเคร่ือง
•  ถ้าใช้น�้ามันพืชหรือน�้ามันสัตว์ใส่ลงไปในเครื่อง
   จะท�าให้หัวคั้นเสียหายได้ รวมถึงประสิทธิภาพ
   การท�างานของเครื่องและสภาพของชิ้นส่วนอื่นๆ
   อีกด้วย

การท�าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ
•  หลังการใช้งานไประยะหน่ึง ถ้าท�าความสะอาด
   ไม่ถูกต้องอาจท�าให้คราบของกากติดสะสมจน
   ท�าให้ท�าความสะอาดออกได้ยากในครั้งต่อไป 
   และเป็นผลท�าให้สีของชิ้นส่วนต่างๆ อาจเกิดการ
   เปล่ียนแปลงรวมถึงคุณภาพของน�้าสกัดท่ีได้
•  ซลิิโคนใต้ห้องค้ันสามารถถอดออกท�าความสะอาดได้
•  ใช้คลอรีนผสมกับน�้าเพื่อแช่ล้างคราบสกปรกฝัง
    แน่นบนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์มีซิลิโคนแนะน�า
    ให้ถอดแยกออกก่อน

การสกัดน�้าจากผักที่มีไฟเบอร์สูง
สามารถท�าได้หรือไม่
•  วัตถุดิบที่น�ามาคั้น เช่น ผักชีฝรั่ง ที่เป็นใบหรือขิง
ที่มีเส้นใยยาวของไฟเบอร์ อาจห่อรอบหัวคั้นได้
บางครั้งหัวคั้นอาจท�างานผิดพลาดต้องหั่นให้มีขนาด
เล็กก่อนใส่ลงเครื่อง
•  เมื่อค้ันน�้าผักผลไม้ท่ีมีเส้นใยกากแห้งให้เพ่ิมน�้า
ตามขณะท�าการสกัดเพ่ือให้เครื่องไม่ท�างานหนัก 
หากการค้ันมีกากติดมากบริเวณรูกรอง ให้ถอด
ท�าความสะอาดห้องค้ันและหัวค้ันเพ่ือค้ันอีกคร้ัง
• ถ้าคั้นน�้าด้วยวัตถุดิบที่มีเส้นใยยาวหัวคั้นจะถูก
เส้นใยห่อหุ้มเป็นเส้นยาวและช่องทางออกกาก
จะถูกปิดฉะนั้นควรหั่นวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กหรือหั่นให้
มีขนาด 1 ซม. ส่วนวัตถุดิบที่น�ามาคั้น
หากมีความเหนียวเช่นขมิ้นหรือขิง ควรตัดให้เป็น
ชิ้นบางๆ 3-7 มม. ดีที่สุด  เพื่อลดความเหนียวของ
ยางและกากที่ติดตรงช่องทางออกของกาก

ค�าถาม - ค�าตอบ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่อง

การเปลี่ยนสีของชิ้นส่วนต่างๆ
•  การเปล่ียนสขีองชิน้ส่วนต่างๆจากการใช้งาน 
   คร้ังแรกไม่ก่อให้เกดิอันตรายหรอืส่งผลต่อการ
   ท�างานของเคร่ือง
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ข้อมูลจ�าเพาะ

ผลิตภัณฑ์

น�้าหนัก

รุ่น

ขนาด

ก�าลังไฟ

ความเร็วต่อรอบ

หน่วยพลังงานที่ใช้

ประเภท

ระดับเสียง

เครื่องสกัดน�้าผักผลไม้

7.35 กิโลกรัม

ReBoot Master Pro / 6000

48 x 25 x 18 เซนติเมตร

220  โวลต์

55 / 60  รอบต่อนาที

240  วัตต์

Masticating คัน้สกัดเย็น

40 - 50 เดซิเบล

  ©Juicer shop Co. Ltd 

ค�าถาม - ค�าตอบ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่อง

การป้องเฟืองดาวเสื่อมสภาพ
•  หากสกัดผักผลไม้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ต้องถอด    
อุปกรณ์ต่างๆออกล้าง หากพบว่ากากเริ่มอุดตันหรือมี
กากค้างในห้องคั้นปริมาณมาก เนื่องจากหากมีกากค้าง
ในห้องคั้นมากจะท�าให้เกิดแรงดันสะสมใต้หัวคั้น ท�าให้
เฟืองดาวบิ่นหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าเวลาอันควร
•  หลังการสกดั หรอืหากไม่ได้ใช้งานต่อแล้ว ต้องถอด
อุปกรณ์ออกล้างทันที เพ่ือป้องกนักากแห้งอุดตนั ส่งผล
ต่อการใช้งานและการเสือ่มสภาพของอุปกรณ์

ถ้าเกิดเหตุที่น�้าหยดลงฐานของเครื่อง
•  เกิดจากหัวซิลิโคนใต้ห้องคั้นไม่ได้ปิดให้สนิท
ก่อนท�าการใช้งาน จนเป็นเหตุให้เกิดน�้ารั่วออกบน
ฐานเครื่องได้  ดังนั้นก่อนการใช้งานควรตรวจสอบ
ซิลิโคนใต้ห้องคั้นเครื่องก่อนทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 

•  ต้องเปลี่ยนซิลิโคนกลมและปิดกาก หากพบน�้าซึม
บนฐานเครื่องจ�านวนมากทุกครั้งหลังใช้งาน 
หากปริมาณเล็กน้อยยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทุก 
1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อป้องกันน�้าซึมเข้า
มอเเตอร์
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Read all instructions before use
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IMPORTANT SAFEGUARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.    Read all instructions in this manual.
2.    To protect against risk of electrical shock do not put the motor or base of unit in water or other liquid.
3.    Unplug from outlet when not in use, before attaching or taking off parts, and before cleaning.
4.    Avoid contacting moving parts.
5.    Do not operate the machine with a damaged cord or plug, after the machine malfunctions, 
        or is dropped or damaged in any manner. Return the machine to the nearest authorized service  
        facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustments.
6.    It is unsafe to use any attachments that are not recommended or sold by the manufacturer. 
7.    Do not use outdoors.
8.    Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
9.    Always make sure the drum lid is locked securely in place before the motor is turned on. 
10.  Do not put your fingers or other objects into the juicer during operation. If food becomes 
        lodged in the feeding tube, use the pusher or another piece of vegetable to push it down.
        When this method is not possible turn off the machine - disassemble then clean the juice bowl and      
        screw.
11.  Do not use the juicer if any of the internal juicing parts are damaged.
12.  Do not operate without the pulp container in place.
13.  Please do not alter the machine in any way.
14.  Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described
        in the manual.

•  Please follow the instructions in the manual carefully.
•  Save this instruction manual for future reference.
•  If the appliance is given as a gift please include the manual with the product.

The following precautions are provided to ensure the safety of the user. Please carefully read through the 
precautions and exercise care when using the appliance.

When using the ReBoot Master 6000, some basic safety precautions should always be followed.

Warning: This label warns of the risk of death or severe injuries.

Caution: This label warns of the risk of injuries or appliance failure.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1.    Read all instructions in this manual.
2.    To protect against risk of electrical shock do not put the motor or base of unit in water or other liquid.
3.    Unplug from outlet when not in use, before attaching or taking off parts, and before cleaning.
4.    Avoid contacting moving parts.
5.    Do not operate the machine with a damaged cord or plug, after the machine malfunctions, 
        or is dropped or damaged in any manner. Return the machine to the nearest authorized service  
        facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustments.
6.    It is unsafe to use any attachments that are not recommended or sold by the manufacturer. 
7.    Do not use outdoors.
8.    Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
9.    Always make sure the drum lid is locked securely in place before the motor is turned on. 
10.  Do not put your fingers or other objects into the juicer during operation. If food becomes 
        lodged in the feeding tube, use the pusher or another piece of vegetable to push it down.
        When this method is not possible turn off the machine - disassemble then clean the juice bowl and      
        screw.
11.  Do not use the juicer if any of the internal juicing parts are damaged.
12.  Do not operate without the pulp container in place.
13.  Please do not alter the machine in any way.
14.  Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described
        in the manual.

•  Please follow the instructions in the manual carefully.
•  Save this instruction manual for future reference.
•  If the appliance is given as a gift please include the manual with the product.

The following precautions are provided to ensure the safety of the user. Please carefully read through the 
precautions and exercise care when using the appliance.

When using the ReBoot Master 6000/PRO, some basic safety precautions should always be followed.

Warning: This label warns of the risk of death or severe injuries.

Caution: This label warns of the risk of injuries or appliance failure.

26



SAFETY WARNING

Unplug the power cord when not in use. Do not put fingers or other objects in to 
the feeding tube while it is in operation;
It may cause injury.

Do not put the juicer parts in the dish 
washer or extremely hot water; this may 
cause damage to the parts.

Do not use any hazardous chemicals 
to clean the appliance; it may change the 
color of the appliance 
or result in a fire.

Do not keep or operate the appliance near 
infants or toddlers.

Do not not use the appliance on 
an uneven surface; it may cause a malfunction or 
damage if the machine 
tips over.

Do not repair, disassemble the base
or customize the appliance; the appliance may 
not operate properly
causing fire, electric 
shock or injury.

Do not put ice cubes, hot water, 
large hard kernels, 
thick/tough fruit peels, 
animal oil, meat,
ingredients with very
little water content or 
pieces of fibrous produce 
more than 1 cm 
long into the juicer.

SAFETY WARNING

Unplug the power cord when not in use. Do not put fingers or other objects in to 
the feeding tube while it is in operation;
It may cause injury.

Do not put the juicer parts in the dish 
washer or extremely hot water; this may 
cause damage to the parts.

Do not use any hazardous chemicals 
to clean the appliance; it may change the 
color of the appliance 
or result in a fire.

Do not keep or operate the appliance near 
infants or toddlers.

Do not not use the appliance on 
an uneven surface; it may cause a malfunction or 
damage if the machine 
tips over.

Do not repair, disassemble the base
or customize the appliance; the appliance may 
not operate properly
causing fire, electric 
shock or injury.

Do not put ice cubes, hot water, 
large hard kernels, 
thick/tough fruit peels, 
animal oil, meat,
ingredients with very
little water content or 
pieces of fibrous produce 
more than 1 cm 
long into the juicer.
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Detachable

1. Feeding tube / drum lid
5. Smart cap

6. Base

7. Juice cup

2. Juicing bowl

3. Pulp cup

8. Rotation wiper 9. Strainer 10. Juicing screw

11. Pusher 12. Cleaning brush

PARTS

4. Switch 

Detachable

1. Feeding tube / drum lid
5. Smart cap

6. Base

7. Juice cup

2. Juicing bowl

3. Pulp cup

8. Rotation wiper 9. Strainer 10. Juicing screw

11. Pusher 12. Cleaning brush

PARTS

4. Switch 
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HOW TO ASSEMBLE

Feeding tube/drum lid

Juicing  screw

Rotation wiper

Juicing Bowl

Strainer

Base

HOW TO ASSEMBLE

Feeding tube/drum lid

Juicing  screw

Rotation wiper

Juicing Bowl

Strainer

Base
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STEP 1    Top-set Assembly

Check Before 
Operating

1 3Firmly insert the compression silicone plug
into the slot below the pulp spout.

3 Assemble the strainer into the rotation wiper 
then place it in the juicing bowl assuring that 
the red dot on the strainer  is aligned with 
the red dot on the juicing bowl  .  

Note:  The Juicer may leak if not assembled properly.

Place the juice bowl on the motor base 
with the arrow    aligned with the arrow
    on the juicer base.

4 Place the juicing screw in the strainer/juice-
bowl assembly. Make sure the axel is properly
inserted in the base by turning it alternating 
clockwise and anti clockwise until it is locked 
in the correct position.

HOW TO ASSEMBLE

Check Before 
Operating

•  Wash the parts before first use.
•  Ensure that the compression silicone plug and silicone ring are assembled properly.

1 2

4

HOW TO ASSEMBLE
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Align

Align the dots

Pusher

5 6

7

Make sure the shoulder of the 
screw has properly entered the 
base by turning it clockwise. 
When correctly installed the 
screw will be difficult to turn by 
hand.

Place the drum lid on the juicing bowl 
aligning the red dot    on the drum lid with 
the red dot    on the juicing bowl. Turn the 
lid clockwise about 5 cm to close it.
The bottom of the drum lid should slide 
into the slot in the handle of the machine.

Place the pulp cup under the pulp spout
and the juice cup under the juice spout.

Detachable

When inserting the pusher into feeding tube
the red dot on the pusher and the red dot on
the feeding tube should be aligned.

Note:   The juicer will not operate if the parts are  
              not assembled properly.

STEP 2    Top-set Assembly

HOW TO ASSEMBLE

Align

Align the dots

Pusher

5 6

7

Make sure the shoulder of the 
screw has properly entered the 
base by turning it clockwise. 
When correctly installed the 
screw will be difficult to turn by 
hand.

Place the drum lid on the juicing bowl 
aligning the red dot    on the drum lid with 
the red dot    on the juicing bowl. Turn the 
lid clockwise about 5 cm to close it.
The bottom of the drum lid should slide 
into the slot in the handle of the machine.

Place the pulp cup under the pulp spout
and the juice cup under the juice spout.

Detachable

When inserting the pusher into the 
feeding tube, the red dot on the pusher
and the red dot on the feeding tube 
must be aligned.

Note:   The juicer will not operate if the parts are  
              not assembled correctly.

STEP 2    Top-set Assembly

HOW TO ASSEMBLE
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STEP 2  Press the FORWARD button to operate.

Note: 

Note: 

•  Do not touch the power cord with wet hands.  It may cause electrical shock,
    short-circuit or fire. 
•  Check the safety of the wall outlet.

    If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the 
   parts before operating the juicer again.

Switch the button to OFF position then press and hold the
REVERSE button 2 - 3 seconds until the ingredients become 
dislodged. Repeat as needed. 
Repeat REVERSE - OFF - FORWARD as needed.

FORWARD: Pulls down the food
OFF: Stop the operation
REVERSE: Pushes the food back up

OFF REVERSE OFF FORWARD

FORWARD

OFF

REVERSE

Note: •  Forward : Pulls down and slowly masticates the ingredients.
•  Reverse : Pushes the ingredients back up to dislodge them.

If the juicer stops during operation 

1 2 3 4

STEP 1   After preparing the ingredients, plug the power cord into a wall outlet.

HOW TO OPERATE

STEP 2  Press the FORWARD button to operate.

Note: 

Note: 

•  Do not touch the power cord with wet hands.  It may cause electrical shock,
    short-circuit or fire. 
•  Check the safety of the wall outlet.

    If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the 
   parts before operating the juicer again.

Switch the button to OFF position then press and hold the
REVERSE button 2 - 3 seconds until the ingredients become 
dislodged. Repeat as needed. 
Repeat REVERSE - OFF - FORWARD as needed.

FORWARD: Pulls down the food
OFF: Stop the operation
REVERSE: Pushes the food back up

OFF REVERSE OFF FORWARD

FORWARD

OFF

REVERSE

Note: •  Forward : Pulls down and slowly masticates the ingredients.
•  Reverse : Pushes the ingredients back up to dislodge them. 
   Only use the reverse gear when ingredients are stuck.

If the juicer stops during operation 

1 2 3 4

STEP 1   After preparing the ingredients, plug the power cord into a wall outlet.

HOW TO OPERATE
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STEP 3  Insert the prepared ingredients one piece at a time.

STEP 4  Use the smart cap to avoid dripping. Only close the smart cap when 
needed.

STEP 5  After juice and pulp are completely extracted, switch the unit OFF.

HOW TO  OPERATE

Note: 

•  To juice fibrous leafy vegetables:  Celery, kale, parsley, spinach, asparagus and broccoli etc.
    Separate each stem. Cut the outer tough stems to 1 cm length or less. 
    Longer fibres can block the pulp outlet.
    Very hard and fibrous produce, such as ginger and turmeric root should be cut into 2-3 mm 
    thick slices before jucing and mixed with other produce when inserting. Bundle up leafy       
    vegetables before inserting into the juicer. Alternate between leafy parts and stems.
•  Before extracting, remove hard/large seeds or pits in the ingredients.
•  Insert the ingredients a small amount at a time.

Note: •  Operating with the smart cap closed create more leaking between the bottom seal and drive  
axel. This can cause leaking of juice into the gear box/motor compartment which can result  
in rust and damage to those parts. Only close the smart cap when needed.

•  Pay close attention when operating with the smart cap closed. Juice may overflow if the juice 
    collected in the juicing bowl exceeds its capacity.

Note: •  If the remaining ingredients in the juicing bowl have not been extracted completely, the     
   drum lid may not open easily. 
   After juice and pulp are completely extracted, run the juicer for an additional 30 seconds  
   before turning  the unit OFF
• In case the drum lid is struck, press the REVERSE - OF - FORWARD button in this order, 
   switching back and forth 2 or 3 times to dislodge the ingredients. Then place your hands 
   on top of the drum lid and firmly press down while simultaneously rotate the drum lid 
   counter clockwise to open.
   Depending on the ingredients, pour water down the feeding tube to rinse out the interior of  
   the juicing bowl before removing the drum lid. 

Tip:   

•  After inserting ingredients, use the pusher when it is necessary, but don't force ingredients 
    into the screw.  Too much use of the pusher may affect the juice quality as it creates more 
    pulp in the juice.  Intermittently use the pusher for soft ingredients such as tomatoes and    
    apples. 

Tip:   •  When emtying the juice jug and after juicing, close the smart cap to stop the juice from  
dripping.

•  When making different juices, quickly rinse away any leftover flavors by running a glass of
    water through the juicer with the smart cap closed.

STEP 3  Insert the prepared ingredients one piece at a time.

STEP 5  After juice and pulp are completely extracted, switch the unit OFF.

HOW TO  OPERATE

Tip:   
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NOTE: The juicer will occasionally make a squeaking sound. 
This is normal for certain kind of produce and not an indication of 
an error or failure in the machine.

TIPS ON OPERATION

1.     Operating the juicer without ingredients can cause damage to the screw and silicone seal.

2.     Do not put fingers or other objects into the feeding tube. Always use provided pusher when needed.
         If other objects are inserted into the feeding tube during operation, such materials can get stuck and 
         damage the juicer parts and/or cause injury.

3.     Do not put dried or hard ingredients like whole grains, fruits with large hard seeds or ice into the juicer.
         These may damage the juicer parts (e.g. juicing bowl, juicing screw and strainer).

        •  Some types of nuts, beans or grains can be used if soaked overnight or boiled. Add some water while 
            juicing. Please visit our website for tutorials on using the juicer with nuts, beans and grains.

4.     Do not use ingredients containing excessive amounts of vegetable oil or animal fat.
        Do not use the juicer to extract vegetable oil from ingredients.

5.     Do not reinsert the extracted pulp into the juicer. This can cause the juicer to clog and/or cause 
        the drum lid not to open. Reinserting pulp can also cause the juicing parts to be damaged.

6.     After juicing ingredients with seeds like grapes, thoroughly clean all the crevices on the bottom of  
         juicing screw.

TIPS ON OPERATION
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Damage to the juicer caused by the owners negligence or failure to follow the instructions in the 
owner's manual will void the service warranty. 

JUICING SOFT INGREDIENTS
When juicing soft ingredients such as tomato, cucumber,  guava etc. the juice screw can not 
always push the ingredients through the juice chamber because of lack of pressure. In order to 
juice this type of ingredients we recommend to alternate with inserting harder ingredients such 
as carrot and beetroot. This will help to force the soft ingredients through the juice chamber. 
If pulp start building up over the juice screw diassemble the juice parts and clean before 
continuing juicing.

Others

Hard seeds

Hard or 
inedible skins

Frozen fruits 
or ice

Vegetable/
animal oil

Peach, nectarines, apricot, plum, mango etc.
Remove hard seeds from the ingredients before 
juicing.

Pineapple, melon, mango, orange etc.
Peel the skins from the ingredients before juicing.

Frozen strawberry, blueberry, raspberry etc.
Completely thaw frozen fruits before juicing (only 
applies when using the juice strainer).

Sesame seed, butter, margarine etc.
Do not extract ingredients containing vegetable or
animal oil. This can reduce performance and even 
damage the juicer.

Coconut, sugarcane, whole grains etc.
Do not extract ingredients which don't contain juice.

DO NOT!  put the following ingredients into the juicer:

TIPS ON INGREDIENTS

Others

Hard seeds

Hard or 
inedible skins

Frozen fruits 
or ice

Vegetable/
animal oil

Peach, nectarines, apricot, plum, mango etc.
Remove hard seeds from the ingredients before 
juicing.

Pineapple, melon, mango, orange etc.
Peel the skins from the ingredients before juicing.

Frozen strawberry, blueberry, raspberry etc.
Completely thaw frozen fruits before juicing (only 
applies when using the juice strainer).

Sesame seed, butter, margarine etc.
Do not extract ingredients containing vegetable or
animal oil. This can reduce performance and even 
damage the juicer.

Coconut, sugarcane, whole grains etc.
Do not extract ingredients which don't contain juice.

DO NOT!  put the following ingredients into the juicer:

NEVER PUT EXTRACTED PULP BACK INTO THE MACHINE FOR A SECOND 

EXTRACTION. THIS CAN BLOCK THE SCREW AND MAKE IT VERY DIFFICULT 

TO OPEN THE LID.

TIPS ON INGREDIENTS
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Juice yield:

EXTRACTION TIPS: 

•  Slowly insert the ingredients one piece at a time. 

•  The juicing screw needs time to process the ingredients, so only use the pusher to push down ingredients as 
    needed. If pulp build up over the juicing screw we recommend to alternating add hard ingredients such
    as carrot or beetroot to help push down the soft ingredients.
   
•  If you prefer less pulp in your juice use a kitchen mesh strainer to remove additional pulp after juicing. 
•  Adding ice cubes to the juice cup to quickly cool down the juice during juicing and immidiately refrigerate 

after finishing the juice session will help the juice last longer.  Freezing the juice in plastic containers is another 
way to store the juice longer, but remember to leave about 15% of air at the top of the container as the juice 
liquid will expand when frozen.

   NEVER PUT ICE INTO THE FEEDING TUBE !
•  Adding the juice of 1 lime (insert the peeled limes in the juice lid tube) per 1-2 liters of juice will help the juice 

last longer because the acid in the lime will  lower the pH which have an antimicrobial effect. 
•  It is recommended that the extracted juice be consumed within 24 - 48 hours after extracting. Depending on  
    the density of the ingredients, the extracted juice will gradually separate. Mix the juice thoroughly 
    before consuming.
•  If there is an excessive amount of foam, use a mesh strainer to separate it from the juice.

Soft fruits and vegetables
 (e.g. orange, cucumber, tomato, guava)

PREPARARATION OF INGREDIENTS

•  For optimal extraction and maximum juice yield, cut the ingredients following
    the guidelines given in this section.
•  Insert ingredients slowly monitoring how the ingredients are slowly extracted.
    The juice yield may vary depending on the juicing speed.

Juice yield:

2 - 4 wedges

- Remove any stems and peel the skin off citrus   
   fruit such as oranges.
- If the ingredients are larger than the feeding 
   tube, cut the ingredients into pieces that will 
   fit into the feeding tube.

   Cut into 2 - 4 wedges then slowly insert 
   the ingredients down the feeding tube. 

PREPARARATION OF INGREDIENTS

•  For optimal extraction and maximum juice yield, cut the ingredients following
    the guidelines given in this section.
•  Insert ingredients slowly monitoring how the ingredients are slowly extracted.
    The juice yield may vary depending on the juicing speed.
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Hard fruits and 
vegetables may put 
excess strain on the 
motor and cause it to 
stall.

To increase the juice
yield, juice fruits and 
vegetables with high 
water content.

Cut hard fruit and 
vegetables into 2-3 
cm wide and 5-15 
cm long pieces.

PREPARATION OF INGREDIENTS

Adjusting 
the amount
of pulp in 
the juice:

•  Allowing the produce to slowly pass through the feeding tube without excessive  
    pushing, creates less pulp and a higher yield of juice.

•  Pushing the produce through the feeding tube faster will produce more pulp in the 
    juice and less juice yield.

Hard fruits and vegetables e.g. carrot, potato, beetroot, turnips etc.

PREPARATION TIPS:
•   Slice the ingredients into 2-3 cm thick and 5-15 cm  long pieces.

EXTRACTION TIPS: 

•  Slowly insert the ingredients one at a time. 

•  Inserting ingredients at a controlled pace ensures a better extraction.
 

IF THE MOTOR STALLS, SWITCH TO REVERSE MODE FOR A FEW SECONDS 
TO DISLODGE THE PRODUCE. IF THIS DOES NOT CLEAR THE OBSTRUCTION,  
OPEN AND CLEAR THE JUICE BOWL.

2-3 cm

3 cm

15 cm

Hard fruits and 
vegetables may put 
excess strain on the 
motor and cause it to 
stall.

To increase the juice
yield, juice fruits and 
vegetables with high 
water content.

Cut hard fruit and 
vegetables into 2-3 
cm wide and 5-15 
cm long pieces.

PREPARATION OF INGREDIENTS

Adjusting 
the amount
of pulp in 
the juice:

•  Allowing the produce to slowly pass through the feeding tube without excessive  
    pushing, creates less pulp and a higher yield of juice.

•  Pushing the produce through the feeding tube faster will produce more pulp in the 
    juice and less juice yield.

Hard fruits and vegetables e.g. carrot, potato, beetroot, turnips etc.

PREPARATION TIPS:
•   Slice the ingredients into 2-3 cm thick and 5-15 cm  long pieces.

EXTRACTION TIPS: 

•  Slowly insert the ingredients one at a time. 

•  Inserting ingredients at a controlled pace ensures a better extraction.
 

IF THE MOTOR STALLS, SWITCH TO REVERSE MODE FOR A FEW SECONDS 
TO DISLODGE THE PRODUCE. IF THIS DOES NOT CLEAR THE OBSTRUCTION,  
OPEN AND CLEAR THE JUICE BOWL.

2-3 cm

3 cm

15 cm
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Ingredients with small seeds e.g. raspberry, pomegranate, grapes:

Slowly insert ingredients with small seeds to prevent the seeds from clogging the strainer.

Insert ingredients slowly 
to minimize the amount 
of leftover seeds in the 
strainer.

For best results, juice 
ingredients with a high 
amount of fluid (e.g. apple, 
pear).

If the lid does not open due to excessive amount of small seeds left in/under the juicing bowl, 
continuously run the juicer for 30 second to extract any leftover seeds. If the lid is still stuck, 
repeat REVERSE - OFF - FORWARD until the ingredients are dislodged. Then twist the lid to 
open while pushing downwards on the lid with your palms (depending on the ingredient, 
pour some water down the feeding tube for quick rising to help dislodging).

Caution  :

PREPARATION TIPS:
•   When juicing frozen ingredients (e.g. raspberry, strawberry), make sure they are completely thawed.
•   Thoroughly rinse ingredients like grapes. Remove stems.

EXTRACTION TIPS: 

•   Depending on the size of the grape, insert 3-5 grapes at a time, while monitoring the extraction result.
•   Thaw frozen ingredients like pomegranate and respberry then insert about 1 tablespoon (5 g) at a time.
•   Frozen ingredients usually lose significant amount of fluid from thawing. When juicing, add water, milk or    
     yogurt to balance out the fluid lost.
•   If juicing various ingredients in the same juicing session, juice fibrous ingredients and ingredients with small  
    seeds towards the end of your juicing session to avoid blocking the strainer mesh. 

PREPARATION OF INGREDIENTS

Slowly insert ingredients with small seeds to prevent the seeds from clogging the strainer.

Insert ingredients slowly 
to minimize the amount 
of leftover seeds in the 
strainer.

For best results, juice 
ingredients with a high 
amount of fluid (e.g. apple, 
pear).

If the lid does not open due to excessive amount of small seeds left in/under the juicing bowl, 
continuously run the juicer for 30 second to extract any leftover seeds. If the lid is still stuck, 
repeat REVERSE - OFF - FORWARD until the ingredients are dislodged. Then twist the lid to 
open while pushing downwards on the lid with your palms (depending on the ingredient, 
pour some water down the feeding tube for quick rising to help dislodging).

Caution  :

PREPARATION TIPS:
•   When juicing frozen ingredients (e.g. raspberry, strawberry), make sure they are completely thawed.
•   Thoroughly rinse ingredients like grapes. Remove stems.

EXTRACTION TIPS: 

•   Depending on the size of the grape, insert 3-5 grapes at a time, while monitoring the extraction result.
•   Thaw frozen ingredients like pomegranate and respberry then insert about 1 tablespoon (5 g) at a time.
•   Frozen ingredients usually lose significant amount of fluid from thawing. When juicing, add water, milk or    
     yogurt to balance out the fluid lost.
•   If juicing various ingredients in the same juicing session, juice fibrous ingredients and ingredients with small  
    seeds towards the end of your juicing session to avoid blocking the strainer mesh. 

PREPARATION OF INGREDIENTS
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Cut all tough and fibrous 
produce to maximum 1 cm 
pieces. Ginger, turmeric 
and other very tough/dry 
ingredients, cut to 2-3 mm 
slices and juice with 
other ingredients with a high 
water content or add water.

Watch the 
pulp flow!Maximum 1 cm

It is best to juice fibrous 
produce together with 
hard vegetables such as 
carrots and beet root. 
The hard produce helps 
to push the fibre rich 
pulp through the pulp 
outlet.

When juicing fibrous 
produce such as kale, 
celery, spinach etc, 
do not exceed 500 g 
per session. Watch the 
pulp flow, if the pulp 
almost stops flowing, 
dissassemble the top 
set and clean.

If the pulp outlet is blocked and the juice lid is difficult to open, pour about 100 ml (1 cup) of water into 
the feeding tube and let the juicer operate for about 15 seconds using both forward and reverse mode, 
then stop the machine and try to open the lid again.

INGREDIENTS PREPARARATION

PREPARATION TIPS:
•   Cut all fibrous produce into 1 cm or smaller pieces to avoid fibres getting stuck in the pulp outlet.

EXTRACTION TIPS: 

•   Slowly insert the prepared ingredients one at a time.
•   Insert more ingredients only after the previously inserted ingredients have been completely extracted.
•   Alternate between hard produce, fibrous and soft produce for best results.
•   If the pulp stops flowing, open and clean the juice bowl, strainer and juicing screw.
•   Watch the pulp spout outlet. If the pulp stream gets thin it indicates that the outlet is partially
    blocked. A piece of hard produce such as carrot or beetroot can sometimes help clear fibrous pulp 
    blocking the pulp outlet.

Cut all tough and fibrous 
produce to maximum 1 cm 
pieces. Ginger, turmeric 
and other very tough/dry 
ingredients, cut to 2-3 mm 
slices and juice with 
other ingredients with a high 
water content or add water.

Watch the 
pulp flow!Maximum 1 cm

It is best to juice fibrous 
produce together with 
hard vegetables such as 
carrots and beet root. 
The hard produce helps 
to push the fibre rich 
pulp through the pulp 
outlet.

When juicing fibrous 
produce such as kale, 
celery, spinach etc, 
do not exceed 500 g 
per session. Watch the 
pulp flow, if the pulp 
almost stops flowing, 
dissassemble the top 
set and clean.

PREPARATION OF INGREDIENTS

PREPARATION TIPS:
•   Cut all fibrous produce into 1 cm or smaller pieces to avoid fibres getting stuck in the pulp outlet.

EXTRACTION TIPS: 

•   Slowly insert the prepared ingredients one at a time.
•   Insert more ingredients only after the previously inserted ingredients have been completely extracted.
•   Alternate between hard produce, fibrous and soft produce for best results.
•   If the pulp stops flowing, open and clean the juice bowl, strainer and juicing screw.
•   Watch the pulp spout outlet. If the pulp stream gets thin it indicates that the outlet is partially
    blocked. A piece of hard produce such as carrot or beetroot can sometimes help clear fibrous pulp 
    blocking the pulp outlet.

FIBROUS AND TOUGH VEGETABLES
Fibrous produce such as celery, kale spinach, fennel parsley 
and broccoli etc should be cut into small pieces of maximum 1 
cm before juicing.
When juicing tough & dry ingredients such as tree leafs, water 
should be added into the feeding tube while processing.
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1 Switch off and unplug the power cord from 
the wall outlet.

2 Turn the drum lid counter clockwise 
to open.

3 Remove the juicing screw, strainer and 
rotation wiper unit from the juicing bowl. 
Clean with provided brush.

4 Place the juicing bowl under running water 
and unplug the compression silicone plug
to clean the pulp spout.

•  Extract all the remaining pulp in the juicing 
    bowl before stopping the juicer.
•  For easier clean up, operate the juicer for 
    an additional 30 seconds after the juice is 
    extracted.

Note:  

•  Failure to clean the juicer immediately after  
    use can make it difficult to disassemble, 
    and any build up of residue may result in    
    poor performance in the future.

•  Thoroughly dry the bottom of the juicing 
    screw where it connects to the metal 
    cylinder shaft on the base. 

Note:  

•  Soak the juicing bowl in a solution of 
    warm water with baking soda or a little bit 
    of bleach to clean any excess build up. 

TIP:   

•   When moving the appliance, do not lift by
    grabbing the feeding tube. Always lift the
    appliance by grabbing the base or handle.

Note:  

Remove the juicing bowl assembly by 
lifting it off the motor base.

HOW TO DISASSEMBLE AND CLEAN

1 Switch off and unplug the power cord from 
the wall outlet.

2 Turn the drum lid counter clockwise 
to open.

3 Remove the juicing screw, strainer and 
rotation wiper unit from the juicing bowl. 
Clean with provided brush.

4 Place the juicing bowl under running water 
and unplug the compression silicone plug
to clean the pulp spout.

•  Extract all the remaining pulp in the juicing 
    bowl before stopping the juicer.
•  For easier clean up, operate the juicer for 
    an additional 30 seconds after the juice is 
    extracted.

Note:  

•  Failure to clean the juicer immediately after  
    use can make it difficult to disassemble, 
    and any build up of residue may result in    
    poor performance in the future.

•  Thoroughly dry the bottom of the juicing 
    screw where it connects to the metal 
    cylinder shaft on the base. 

Note:  

•  Soak the juicing bowl in a solution of 
    warm water with baking soda or a little bit 
    of bleach to clean any excess build up. 

TIP:   

•   When moving the appliance, do not lift by
    grabbing the feeding tube. Always lift the
    appliance by grabbing the base or handle.

Note:  

Remove the juicing bowl assembly by 
lifting it off the motor base.

HOW TO DISASSEMBLE AND CLEAN
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UNDERSTANDING THE USE OF THE 3 DIFFERENT STRAINERSUNDERSTANDING THE USE OF THE 3 DIFFERENT STRAINERS
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Before use make sure the silicone seal is inserted at the bottom of the blank strainer.

Juicing Screw

Blank Strainer

Juicing Bowl

1 Place the blank strainer in the juicing bowl by aligning 
the red dot    on the top of the blank strainer with the red 
dot   on top of the juice bowl.
DO NOT use the wiper with the blank strainer.

3 Insert the juicing screw into the blank strainer by
twisting it, making sure the axel reaches the base.

2 Place the bowl with the blank strainer inserted 
on the base.

*  Do not use ice or process ingredients containing animal oil. It may cause a malfunction.
*  Remove hard seeds from the ingredients and peel the skins off before juicing.

Base

CLOSE OPEN

CAUTION
Cut frozen ingredients into 2-3 cm size 
pieces before processing, then process slowly. 
If ingredients are too thawed/soft they will 
get struck inside the ice cream strainer 
(blank strainer).
Do not attempt to process very tough
fibrous and dry ingredients such as dried chili, seed etc.

  HOW TO USE THE ICE CREAM STRAINER 

4 Place the lid onto the juicing bowl by aligning the red dots  
  of the lid and the juicing bowl. Then rotate the lid clock 

wise, until it is locked and secured.

* When using the blank strainer, 
always leave the smart cap open.

Nut butters:
Add the nuts slowly. Processing will be 
smoother if you add a little plant oil 
together with the nuts.

 Once the red dots  on the
 juice bowl and the lid are
 aligned correctly, rotate the
 lid clockwise until it is locked
   in place   .

Before use make sure the silicone seal is inserted at the bottom of the blank strainer.

Juicing Screw

Blank Strainer

Juicing Bowl

1 Place the blank strainer in the juicing bowl by aligning 
the red dot    on the top of the blank strainer with the red 
dot   on top of the juice bowl.
DO NOT use the wiper with the blank strainer.

3 Insert the juicing screw into the blank strainer by
twisting it, making sure the axel reaches the base.

2 Place the bowl with the blank strainer inserted 
on the base.

*  Do not use ice or process ingredients containing animal oil. It may cause a malfunction.
*  Remove hard seeds from the ingredients and peel the skins off before juicing.

Base

CLOSE OPEN

CAUTION
Cut frozen ingredients into 2-3 cm size 
pieces before processing, then process slowly. 
If ingredients are too thawed/soft they will 
get struck inside the ice cream strainer 
(blank strainer).
Do not attempt to process very tough
fibrous and dry ingredients such as dried chili, seed etc.

  HOW TO USE THE ICE CREAM STRAINER 

4 Place the lid onto the juicing bowl by aligning the red dots  
  of the lid and the juicing bowl. Then rotate the lid clock 

wise, until it is locked and secured.

* When using the blank strainer, 
always leave the smart cap open.

Nut butters:
Add the nuts slowly. Processing will be 
smoother if you add a little plant oil 
together with the nuts.

 Once the red dots  on the
 juice bowl and the lid are
 aligned correctly, rotate the
 lid clockwise until it is locked
   in place   .
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1 Place the smoothie strainer in the rotation wiper and then
place the smoothie strainer/wiper in the juice bowl, 
aligning the red dot    of the smoothie strainer with the 
red dot    of the juice bowl.

3 Insert the juicing screw into the smoothie strainer
by rotating it, making sure the axel reaches the base.

4 Place the lid onto the juicing bowl by aligning
the red dots    of the lid and the juicing bowl.
Then rotate the lid clock wise until it is locked 
and secured.

2 Place the juicing bowl with the smoothie strainer/
rotation wiper on the base, aligning the 2 arrows.

Juicing Screw

Smoothie 
Strainer

Rotation Wiper

Juicing Bowl

Base

CLOSE OPEN

 HOW TO USE THE SMOOTHIE STRAINER (OPTIONAL ITEM)

 Once the red dots  on the
 juice bowl and the lid are
 aligned correctly, rotate the
 lid clockwise until it is locked
   in place   .

1 Place the smoothie strainer in the rotation wiper and then
place the smoothie strainer/wiper in the juice bowl, 
aligning the red dot    of the smoothie strainer with the 
red dot    of the juice bowl.

3 Insert the juicing screw into the smoothie strainer
by rotating it, making sure the axel reaches the base.

4 Place the lid onto the juicing bowl by aligning
the red dots    of the lid and the juicing bowl.
Then rotate the lid clock wise until it is locked 
and secured.

2 Place the juicing bowl with the smoothie strainer/
rotation wiper on the base, aligning the 2 arrows.

Juicing Screw

Smoothie 
Strainer

Rotation Wiper

Juicing Bowl

Base

    NOTE: Sometimes a small amount of liquid will leak out of the pulp  
   outlet when using the smoothie strainer. This is normal.
    The smoothie strainer's mesh holes will be become blocked by pulp    
   faster than the juice strainer. If the juice starts to flow slowly, disassemble 
   and clean the strainer. Usually maximum yield for smoothie is about 500-
   1000 ml before a cleaning of the strainer is needed.

CLOSE OPEN

 HOW TO USE THE SMOOTHIE STRAINER (OPTIONAL ITEM)

 Once the red dots  on the
 juice bowl and the lid are
 aligned correctly, rotate the
 lid clockwise until it is locked
   in place   .
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The silicone rotation wiper blades are removable for cleaning. After cleaning, place the silicone blades 
back into the frame as shown in the picture. The silicone blades should be cleaned occasionally when 
needed.

TIP:  Insert the silicone wiper blade into the frame with 
the tail pointing down.

When making smoothies add liquids such as milk, yogurt and water through the feeding tube during the 
juicing process.

*  Please do not insert ingredients like ice, meat, oil or fat based ingredients. 
    These ingredients may damage the components.
*  Please remove hard/large seeds, pits and peel before use.

  HOW TO USE THE SMOOTHIE STRAINER (OPTIONAL ITEM)

HOW TO CLEAN THE SILICONE ROTATION  WIPER BLADES

CAUTION
For frozen produce the pieces should be separated into smaller pieces 
of no more than 3-4 cm size. 
Ingredients should NOT be fed into the machine in big hard lumps.
If you are juicing a variety of ingredients, fibrous produce such as pineapple and 
mango should be juiced after other less fibrous ingredients. Add some liquid, such 
as water, milk or yogurt together with the frozen produce.

The silicone rotation wiper blades are removable for cleaning. After cleaning, place the silicone blades 
back into the frame as shown in the picture. The silicone blades should be cleaned occasionally when 
needed.

TIP:  Insert the silicone wiper blade into the frame with 
the tail pointing down.

When making smoothies add liquids such as milk, yogurt and water through the feeding tube during the 
juicing process.

*  Please do not insert ingredients like ice, meat, oil or fat based ingredients. 
    These ingredients may damage the components.
*  Please remove hard/large seeds, pits and peel before use.

  HOW TO USE THE SMOOTHIE STRAINER (OPTIONAL ITEM)

HOW TO CLEAN THE SILICONE ROTATION  WIPER BLADES

CAUTION
For frozen produce the pieces should be separated into smaller pieces 
of no more than 3-4 cm size. 
Ingredients should NOT be fed into the machine in big hard lumps.
If you are juicing a variety of ingredients, fibrous produce such as pineapple and 
mango should be juiced after other less fibrous ingredients. Add some liquid, such 
as water, milk or yogurt together with the frozen produce.
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   Odd noise from the juicer:
       •  Check if the parts are assembled correctly. Try 
          reassembling the parts and listen for any odd 
          noise.
       •  Do not operate the juicer without any  
           ingredients inserted.     
       •  Operating the juicer without ingredients may 
           cause excess noise and cause damage  
           to the juicer's screw and silicone seals.
       •  Some squeaking noise is normal for certain 
          types of ingredients. Especially when juicing 
          soft ingredients with high water content.
       •  Noise can also occur if the juicer is operated 
          on an uneven or slanted surface. Place the 
          juicer on a horizontally flat surface when 
          operating.

   If the machine does not start:
       •  Check to make sure that the power cord is   
          properly plugged in.
       •  Check to make sure that the drum lid and the 
          juicing bowl are properly assembled. The drum   
          lid must be locked properly into the handle bar 
          slot in order to turn start the machine.        
       •  The juicer can not operate if the parts are not 
          assembled correctly.

   Low juice yield:
       •  Different ingredients contain different amounts 
          of liquid that will yield different amounts of juice.
       •  If the ingredients are not fresh, they may 
          contain reduced amounts of liquid, which will 
          yield less juice.
       •  Check to be sure that the compression silicone    
          plug is fully inserted to achieve proper yield.
       •  When juicing ingredients with small seeds, the  
          juice yield may be reduced after processing a few 
          servings. For best results disassemble and wash 
          the top-set in between small batches of juice.       
       •  Juicer performance and overall juice yield may be 
          effected by seed residue on the bottom of the               
          strainer.

   There is too much pulp in the juice:
      •  Soft ingredients produce more pulp, as the  
          softer pulp easier can pass through the mesh 
          holes in the strainer. 
          Some pulp in the juice is normal.
       •  To reduce the fine pulp, clean the top-set and 
          extract the pulp.
       •  Pour the juice through a mesh strainer after 
          juicing.
       •  If the strainer and the screw are damaged and 
          affecting the juicer's performance, it is 
          recommended the parts be replaced.
       •  If too many ingredients are forced through the 
          juicer quickly, more pulp will be forced through 
          the mesh holes.
         
          * The lifetime of each part may vary depending 
          on the length and method of use and ingredients 
          extracted.

   The drum lid will not close:
       •  Make sure that the juicing screw is pushed all 
          the way into the strainer in order for the drum  
          lid to close properly. 
       •  If the juicing screw is not properly in position, 
          the drum lid may not close.

   The extracted pulp is very moist:
       •  During the very beginning of extraction, the 
          pulp will be more moist.
       •  If the compression silicone plug is not inserted 
          fully, the pulp will be more moist and the 
          juice yield will be lower. Always remember to 
          check if the compression silicone plug is fully  
          inserted before jucing.

   During operation, the juicing bowl shakes:
       •  The juicing screw and the strainer are set up to 
          crush and squeeze the ingredients. It is normal 
          for the juicing screw and the strainer to vibrate.
       •  If the ingredient contains strong fiber, the 
          vibration from the top-set may be stronger. 
       •  Always cut ingredients with many fibers to 
          1 cm pieces or less, in order to avoid that the 
          juice screw and pulp outlet get blocked with 
          fiber.

TROUBLESHOOTING Q&A

   Odd noise from the juicer:
       •  Check if the parts are assembled correctly. Try 
          reassembling the parts and listen for any odd 
          noise.
       •  Do not operate the juicer without any  
           ingredients inserted.     
       •  Operating the juicer without ingredients may 
           cause excess noise and cause damage  
           to the juicer's screw and silicone seals.
       •  Some squeaking noise is normal for certain 
          types of ingredients. Especially when juicing 
          soft ingredients with high water content.
       •  Noise can also occur if the juicer is operated 
          on an uneven or slanted surface. Place the 
          juicer on a horizontally flat surface when 
          operating.

   If the machine does not start:
       •  Check to make sure that the power cord is   
          properly plugged in.
       •  Check to make sure that the drum lid and the 
          juicing bowl are properly assembled. The drum   
          lid must be locked properly into the handle bar 
          slot in order to turn start the machine.        
       •  The juicer can not operate if the parts are not 
          assembled correctly.

   Low juice yield:
       •  Different ingredients contain different amounts 
          of liquid that will yield different amounts of juice.
       •  If the ingredients are not fresh, they may 
          contain reduced amounts of liquid, which will 
          yield less juice.
       •  Check to be sure that the compression silicone    
          plug is fully inserted to achieve proper yield.
       •  When juicing ingredients with small seeds, the  
          juice yield may be reduced after processing a few 
          servings. For best results disassemble and wash 
          the top-set in between small batches of juice.       
       •  Juicer performance and overall juice yield may be 
          effected by seed residue on the bottom of the               
          strainer.

   There is too much pulp in the juice:
      •  Soft ingredients produce more pulp, as the  
          softer pulp easier can pass through the mesh 
          holes in the strainer. 
          Some pulp in the juice is normal.
       •  To reduce the fine pulp, clean the top-set and 
          extract the pulp.
       •  Pour the juice through a mesh strainer after 
          juicing.
       •  If the strainer and the screw are damaged and 
          affecting the juicer's performance, it is 
          recommended the parts be replaced.
       •  If too many ingredients are forced through the 
          juicer quickly, more pulp will be forced through 
          the mesh holes.
         
          * The lifetime of each part may vary depending 
          on the length and method of use and ingredients 
          extracted.

   The drum lid will not close:
       •  Make sure that the juicing screw is pushed all 
          the way into the strainer in order for the drum  
          lid to close properly. 
       •  If the juicing screw is not properly in position, 
          the drum lid may not close.

   The extracted pulp is very moist:
       •  During the very beginning of extraction, the 
          pulp will be more moist.
       •  If the compression silicone plug is not inserted 
          fully, the pulp will be more moist and the 
          juice yield will be lower. Always remember to 
          check if the compression silicone plug is fully  
          inserted before jucing.

   During operation, the juicing bowl shakes:
       •  The juicing screw and the strainer are set up to 
          crush and squeeze the ingredients. It is normal 
          for the juicing screw and the strainer to vibrate.
       •  If the ingredient contains strong fiber, the 
          vibration from the top-set may be stronger. 
       •  Always cut ingredients with many fibers to 
          1 cm pieces or less, in order to avoid that the 
          juice screw and pulp outlet get blocked with 
          fiber.
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   The juicer stops during juicing: 
       •  Check the power cord and make sure it is 
          plugged in correctly.
       •  Check that all the parts are correctly 
          assembled.
       •  If too many ingredients are inserted at once, 
           it can cause the juicer to stop.
       •  When the juicer stops because there are too 
          many ingredients inserted, press the           
          REVERSE - OFF - FORWARD button in this order, 
          switching back and forth 2 to 3 times. 
       •  The reverse setting will push the ingredients 
          up, and the forward setting will pull the 
          ingredients down.
       •  If the juicer stops due to the overheat 
          protection, let the juicer cool for about 20-30 
          minutes. When the motor is cooled down, 
          the overheat protection will automatically 
          allow the juicer to be turned on again.

   Is it possible to juice ingredients with   
      tough fiber? 
       •  Ingredients such as celery, leafs and ginger  
          that contain long fibers could wrap around 
          the juicing screw and affect the juicer's  
          performance. 
      •  When juicing dry fibrous ingredients add            
          liquid during juicing and do not collect more 
          than 0.5 L of juice/session.  After collecting this
          quantitity or less, clean the top-set completely  
          before juicing again.
      •  If juicing longer pieces of fiber rich ingredients, 
          the juicing screw can be covered in long 
          fibers and the pulp outlet might be blocked. 
          Therefore ALWAYS cut fibrous produce to 
          small pieces of not more than 1 cm. For extra 
          tough produce such as turmeric and ginger 
          root, cut to thin slices of 3-4 mm for best 
          juicing results.

   Juice dripping down the body of the base: 
       •  If the compression silicone plug at the bottom 
          of the juicing bowl is not plugged in correctly, 
          the juice may seep out on the juicer base. 
          Before assembling the parts, check and make 
          sure the conpression silicone plug is plugged in 
          correctly.

   Discoloration of plastic parts: 
       •  It is normal for the juicing parts to slowly 
          change color and get a matt finish.

   Discoloration of the plastic parts: 
       •  After juicing, if the juicer is not cleaned right 
          away, the remaining pulp inside the top-set 
          can dry up, as this can make disassembling 
          and cleaning difficult. It can also affect the 
          juicer's performance and color.
       •  The silicone pieces on the top-set can all be           
          detached for thorough cleaning.

   Using for purposes other than juicing: 
       •  This juicer is designed to juice ingredients like 
          fruits and vegetables.
       •  Do not use the juicer for extracting vegetable 
          oil.
       •  Do not juice ingredients with high contents of 
          vegetable/animal oil.
       •  If animal oil gets on the juicing screw or the 
          strainer, this can result in damaged parts.

   The drum lid is struck: 
       •  After juicing, let the juicer operate for another 
          30 seconds to extract the remaining pulp.
       •  If there is too much pulp in the top-set, this can 
          cause the drum lid to be hard to open. In this 
          situation, press the REVERSE - OFF - FORWARD 
          button in this order, switching back and forth 
          2 to 3 times.
       •  Pour water down the feeding tube to rinse out 
          the insides and then try opening the drum lid.

   Layers of separation in the juice: 
       •  Depending on the density of the ingredients, 
          the extracted juice may show layers of different 
          juices. It is different from separation due to 
          oxidation caused by juicing with a high-speed 
          juicer.
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Product

Weight

Model

Dimension

Voltage

Rotation speed

Power Consumption

Operating time

Average noise level

Masticating slow press Juicer

7.35 kg

ReBoot Master PRO

48 x 25 x 18 cm

220  volt

55  RPM

240  Watt

> 4 hours ( if cleaned regularly ) 

40 - 50 dB

Product

Weight

Model

Dimension

Voltage

Rotation speed

Power Consumption

Operating time

Average noise level

Masticating slow press Juicer

7.35 kg

ReBoot Master 6000

48 x 25 x 18 cm

220  volt

60  RPM

240  Watt

30-45 minutes continous juicing

40 - 50 dB
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