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Điện áp: 220V ~ 50Hz
Công suất: 130W
Kích thước: 110 x 98 x 335 mm

Trọng lượng: 1.8 kg
Dung tích cốc nước trái cây: 600ml
Dung tích cốc chứa bã: 450ml

1. 
2.

3.

Máy này chỉ dùng cho gia đình. 
Không sử dụng nó cho mục đích thương mại, nếu không dịch vụ bảo hành sẽ không 
hợp lệ.
Không để trẻ em đến gần khi sử dụng. Vui lòng theo dõi và hướng dẫn phù hợp khi sử 
dụng máy này gần trẻ em.

GHI CHÚ01

THÔNG SỐI

HƯỚNG DẪN
VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

I I
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Vui lòng kiểm tra điện áp là 220V ~ 50Hz trước khi sử dụng.
Máy này chỉ sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời hoặc cho các mục đích khác.
Vui lòng sử dụng máy theo hướng dẫn này và không sử dụng cho các mục đích khác.
Để tránh nguy cơ rò rỉ điện, không nhúng thiết bị chính, dây điện và phích cắm vào nước.
Máy này không phải là đồ chơi. Vui lòng cung cấp hướng dẫn phù hợp khi sử dụng 
máy này gần trẻ em.
Khi không sử dụng máy hoặc tháo các bộ phận để vệ sinh, vui lòng rút phích cắm.
Thời gian sử dụng liên tục của sản phẩm này được kiểm soát trong vòng 20 phút.
Khi sản phẩm đang hoạt động, không nên để máy hoạt động không tải hoặc quá tải.
Không chạm hoặc tháo bất kỳ bộ phận nào trong khi máy đang hoạt động.
Cấm sử dụng ngón tay, thìa cơm, đũa và các vật lạ khác để đẩy trái cây và rau quả tại 
ống cấp nguyên liệu, chỉ sử dụng thanh đẩy được hãng cung cung sẵn để đẩy trái cây 
và rau quả.
Không mở máy trong khi hoạt động.
Không đặt máy gần các vật dễ cháy hoặc bếp nấu.
Vui lòng sử dụng máy trên bề mặt ổn định.
Không để dây treo ở một bên hoặc góc.
Khi rút phích cắm ra, bạn phải cầm phích cắm bằng tay. Nghiêm cấm rút phích cắm 
bằng cách kéo dây.
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16.

17.

Nếu phích cắm hoặc các bộ phận khác bị hỏng, bạn phải ngừng sử dụng sản phẩm 
này và hỏi chuyên gia tại trung tâm bảo hành để được chỉ định thay thế hoặc sửa 
chữa nhằm tránh tai nạn hoặc hư hỏng.
Sản phẩm này không dành cho những người có khả năng thể chất yếu, phản ứng 
chậm, rối loạn tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm liên quan và thông thường (bao gồm 
cả trẻ em) sử dụng, trừ khi sử dụng theo hướng dẫn hoặc trợ giúp của những người 
chịu trách nhiệm về an toàn.

Để tránh rò rỉ điện và các nguy hiểm khác, phải rút phích cắm khi không sử dụng máy và 
các bộ phận được tháo ra để vệ sinh. Nếu có lỗi phích cắm hoặc dây nguồn bị hỏng vui 
lòng ngừng sử dụng máy ngay lập tức và không được phép tự tháo rời và thay thế nó. 
Phải thông báo ngay lập tức đến Trung Tâm Bảo Hành kiểm tra và bảo trì.

GHI CHÚ: 

TÊN PHỤ KIỆN01

Ống cấp nguyên liệu
và bộ lọc

Trục xoắn ốc

Cụm chứa nước ép

Thân máy ép

Cốc chứa
nước ép

Cốc chứa
bã trái cây

Thanh đẩyBàn chải
làm sạch



CÁCH LẮP RÁP03

Trước khi lắp đặt các phụ kiện, vui lòng đảm bảo rằng máy không được cắm nguồn
điện và công tắc nằm vị trí “O”, sau đó làm theo các hướng dẫn bên dưới 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

1.
2.

3.

4.

Các bước lắp đặt:
Căn chỉnh cụm chứa nước ép với mũi tên chỉ vào rãnh của thân máy và ấn nhẹ. (Hình 1)
Căn chỉnh mặt chốt bên ngoài của trục xoắn ốc với rãnh ở đáy cụm chứa nước ép và 
ấn nhẹ cho đến khi trục xoắn ốc khớp với đáy. (Hình 2)
Nhìn biểu tượng “     ” của ống cấp nguyên liệu và bộ lọc đặt sao cho khớp với biểu
tượng “     ” Nhấn nhẹ nhàng và xoay ống cấp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu 
tượng “     ” trên ống cấp khớp với biểu tượng “     ” trên thân máy. (Hình 3)
Đặt cốc chứa nước ép, cốc chứa bã trái cây vào đúng vị trí, sau đó cắm dây nguồn
vào nguồn điện. (Hình 4)
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HƯỚNG DẪN LẦN ĐẦU SỬ DỤNG02

1.
2.
3.

4.
5.

Mở hộp tháo bỏ tất cả các bao bì đóng gói.
Vui lòng kiểm tra nguồn điện để đảm bảo rằng nguồn điện là 220 ~ 50 Hz
Trước khi sử dụng, vui lòng rửa cụm chứa nước ép, phễu, trục xoắn ốc, cụm chứa
nước ép, ống cấp nguyên liệu bộ lọc, thanh đẩy bằng nước rửa chén pha loãng, sau đó
làm sạch bằng nước và lau khô.
    * Lưu ý:  Không đặt thân máy vào nước để làm sạch.
Thực hiện theo các bước lắp ráp để cài đặt tất cả các phụ kiện.
Kết nối máy với nguồn điện.

THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN, MÁY ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG



* GHI CHÚ: Vui lòng không tiếp tục sử dụng máy quá 20 phút

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Kết nối máy với nguồn điện.
Kiểm tra xem tất cả các phụ kiện đã được lắp đặt đầy đủ.
Kiểm tra xem công tắc có ở vị trí “O” không.
Hãy chắc chắn rằng cốc chứa nước ép và cốc chứa bã trái cây đã đặt vào đúng vị trí
Kiểm tra xem van khóa nước trái cây đã được đóng chưa.
Chuẩn bị nguyên liệu. Cắt nguyên liệu lớn thành hình khối có kích thước nhỏ hơn 3cm
Đặt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào ống cấp nguyên liệu.
Nhấn công tắc đến vị trí “     ”.
Đẩy nguyên liệu xuống bằng thanh đẩy của máy.
Nếu bạn gặp phải tắt kẹt nguyên liệu, vui lòng nhấn công tắc “ R”.

VAN KHÓA HOẶC XẢ NƯỚC ÉP05

Van khóa nước trái cây có thể được giữ kín trong quá trình chiết xuất nước ép, và van có 
thể được mở sau khi sản lượng nước ép đạt đến một mức nhất định.
Sử dụng cốc chứa nước ép để chứa nước trái cây. (Hình 5)

Hình 5

Van đang ở
trạng thái mở

Van đang ở
trạng thái đóng

Lưu ý: 
1.
2.

3.

Trước khi ép lấy nước, hãy bỏ lõi và hạt của quả để tránh làm hỏng ốc vít.
Nếu bạn cần ép nhiều loại trái cây và rau quả, trước tiên hãy ép loại cứng trước, và 
sau đó là các loại mềm.
Sau khi thêm nguyên liệu còn lại cuối cùng, hãy để máy tiếp tục chạy trong 30 giây.

Sử dụng VAN KHÓA nước trái cây khi:
1.
2.

Sau khi chiết xuất nước trái cây, khóa nắp để tránh nhỏ giọt.
Để trộn các loại nước ép rau quả khác nhau.

d o d u n g g i a d i n h . v n05

GHI CHÚ06

Máy ép trái cây này không thích hợp để chế biến các loại rau và trái cây sau:
Một số loại trái cây và rau quả rất cứng hoặc nhiều chất xơ như mía.
Một số loại trái cây và rau quả có độ nhớt cao như bơ, chuối, vải, xoài, đu đủ, thanh long, 
bayberry, v.v. Những loại trái cây này có thể làm tắc bộ lọc nước trái cây bên trong máy.

*
*
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Trước khi tháo rời máy để vệ sinh, vui lòng nhấn công tắc đến vị trí “O” và ngắt kết nối 
nguồn điện, sau đó làm theo các bước dưới đây:

CÁCH THÁO GỠ07

GHI CHÚ: Nếu máy ép trái cây quá nóng, thiết bị bảo vệ của máy sẽ tự động ngừng hoạt 
động. Trong trường hợp này, vui lòng nhấn công tắc về vị trí “O” để làm mát trong 10 
phút, để máy nguội và khởi động lại máy.

1.

2.

3.

4.

Trước tiên, đóng van khóa nước trái cây, sau đó tháo cốc chứa nước ép và cốc chứa bã 
trái cây. (Hình 6)
Xoay ống cấp nguyên liệu theo chiều ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi biểu tượng 
của “   ” trên ống cấp khớp với biểu tượng “    ” trên thân máy, sau đó nhấc ống cấp 
nguyên liệu lên theo phương thẳng đứng (Hình 7)
Kéo trục xoắn ốc ra theo hướng thẳng đứng, nếu khó rút trực tiếp ra, lắc nhẹ từ trái 
sang phải rồi kéo ra. (Hình 8)
Kéo cụm chứa nước ép theo chiều dọc. (Hình 9)

d o d u n g g i a d i n h . v n 06
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Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢNI I I

GHI CHÚ:
Sau khi sử dụng, xin vui lòng làm sạch kịp thời, nếu không phần cặn bã còn lại 
sẽ dễ dàng bám vào vật chứa, ảnh hưởng đến việc tháo gỡ và làm sạch. Và có 
thể làm giảm hiệu suất sản phẩm.



Hình 10

9 8 7 6 1+2 4 3
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3. Nếu bạn cần loại bỏ cặn bã trên cụm chứa nước ép vui lòng lật cụm chứa nước ép và 
kéo van chốt silicon ra (Hình 11) để rửa sạch. Sau khi làm sạch, xin vui lòng đặt lại vào 
đúng vị trí.

1.
2.

Rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.
Rửa sạch các bộ phận đã tháo rời (Hình 10) bằng nước sạch. Nếu cặn bã làm nghẽn 
tắc bộ lọc nước ép, hãy làm sạch nó bằng bàn chải làm sạch.

Vui lòng áp dụng các bước sau để làm sạch máy ép trái cây sau mỗi lần sử dụng:

* Ghi chú: Khi vệ sinh, không sử dụng bàn chải sắt, chất mài mòn hoặc dụng cụ sắc nhọn.
Nhiệt độ nước không được vượt quá 40°C.

Van chốt
silicon

Kéo lên để mở
van chốt silicon

Hình 11

Hình 12a Hình 12b Hình 12c

4. Nếu bạn cần làm sạch vòng niêm phong của cụm chứa nước ép, vui lòng làm theo các 
bước dưới đây:

Đảo ngược cụm chứa nước ép lên để dễ thao tác hơn. Đẩy vòng đệm kín bằng ngón tay 
cái của bạn (Hình 12a), sau đó rửa sạch với nước.
Sau khi làm sạch, vui lòng đặt vòng đệm trở lại cụm chứa nước ép. Xin lưu ý rằng mặt 
phẳng lớn mịn phải hướng lên. (Hình 12b). Vui lòng kiểm tra rãnh ở giữa vòng đệm và 
hoàn toàn vừa với lỗ của cụm chứa nước ép.
Sau khi lắp đặt, bề mặt nhẵn lớn của vòng đệm nằm ở bên trong và bề mặt nhỏ có hoa 
văn hình tròn nằm phía ngoài. (Hình 12c)

a/

b/

c/
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BẢO QUẢN

1.
2.
3.
4

Trước khi cất giữ, vui lòng vệ sinh máy theo hướng dẫn vệ sinh và bảo quản.
Bố trí nơi cất giữ sản phẩm.
Giữ máy cách xa tầm với trẻ em.
Hãy bảo quản máy và phụ kiện ở nơi khô ráo và thoáng mát.

* GHI CHÚ:
   Trước khi cất giữ, hãy chắc chắn rằng thân máy và các bộ phận đã khô hoàn toàn.

5.

6.

Không bao giờ để ướt hoặc đặt thân máy vào nước. Chỉ sử dụng một miếng vải hơi ẩm 
và mềm để vệ sinh.
Sau khi làm sạch, hãy làm khô các phụ kiện và đặt chúng ở nơi khô ráo và thông thoáng.

d o d u n g g i a d i n h . v n 08

KHUYẾN NGHỊ NGUYÊN NHÂNHẠNG
MỤC

Khối đá cứng sẽ làm hỏng các linh kiện 
bên trong máy ép.

Không được cho “đá viên” vào máy ép trái 
cây.

Nếu sợi quá dài, dễ vướng và khó cho vào.Cắt nhỏ nguyên liệu với chiều dài 5-10cm 
hoặc khối 3x3cm.

Lõi cứng có thể dễ dàng gây ra thiệt hại 
cho các thành phần của máy ép trái cây.

Trái cây có lõi cứng, phải được loại bỏ hạt 
trước khi ép.

Nếu bạn sử dụng các vật liệu khác để đẩy 
nguyên liệu => máy có thể bị hỏng.

Ngoài thanh đẩy được cung cấp, Cấm sử 
dụng các vật dụng khác để đẩy nguyên liệu.

Máy hoạt động quá giờ làm cho động cơ 
nóng lên, khiến động cơ dễ bị hư hỏng.

Thời gian máy ép hoạt động không được 
vượt quá 20 phút.

Sẽ làm hỏng máy.
Xin vui lòng không sử dụng thìa, đũa,.v.v. 
tiếp xúc với ống cấp nguyên liệu, cổng chứa 
và thải bã trái cây.

1

2

3

4

5

6

KHUYẾN NGHỊ
KHI SỬ DỤNG

IV
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁPTRỤC TRẶC

Nhấn công tắc đến vị trí “R” để cho phép 
các thành phần dư thừa tua ngược lại để 
thoát ra. Nếu sau ba hành động liên tiếp, 
máy vẫn không thể tiếp tục hoạt động, vui 
lòng làm theo các bước “làm sạch” vệ sinh 
máy trước khi sử dụng.

Nguyên nhân do quá nhiều trái cây và 
rau quả cùng một lúc, bị tắc nghẽn.

Cắt nhỏ các loại rau quả cứng trước khi 
cho vào máy ép.

Các loại trái cây và rau quả cứng hơn 
không được cắt nhỏ.

Đang chạy
Máy đột ngột 
dừng lại

Vui lòng tham khảo các bước của “Phương 
pháp lắp ráp”, lắp đặt lại đúng vị trí.

Van chốt silicon ở dưới cùng của cụm 
chứa nước ép, vòng đệm kín không 
được lắp đặt đúng cách.

Lượng nước
ép thu được 
thấp

Khi máy đang chạy, có thể có tiếng ồn vắt 
rau và trái cây, vui lòng sử dụng nó với sự 
tự tin.

Bộ phận nghiền vắt khi ép.
Có tiếng ồn 
bất thường

Sắc tố tự nhiên này là bình thường và 
không thể tránh khỏi hiện tượng.

Các hộp đựng và phụ kiện dễ bị ố vì trái 
cây/ rau quả có các sắc tố tự nhiên.

Sau khi máy 
được sử dụng, 
thùng chứa
và phụ kiện 
bị ố bẩn

Vui lòng nhấn nút “R” để lấy dư lượng.Có quá nhiều dư lượng trong ống cấp 
nguyên liệu.

Nếu có, vui lòng nhấn phím “R” để đưa đối 
tượng cứng về cổng ống cấp nguyên liệu.

Kiểm tra xem có một vật cứng tương tự 
như lõi trái cây bị kẹt trong cụm chứa 
nước ép không.

Cho nước vào cụm chứa nước ép và để qua 
đêm nhằm làm mềm nguyên liệu.

Có quá nhiều dư lượng trong cụm chứa 
nước ép.

Không thể
mở nắp ống 
cấp nguyên
liệu
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AC-130
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IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

I

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

This product is only for home use, not for outdoor.
Remove the product from the outlet to the "off" mode before unplugging the plug 
from the outlet. Do not use the way to pull the power cord to unplug the plug, should 
be hold the plug and remove it from the socket.
Do not allow the wires to touch the hot surface. Before removing and cleaning, the 
product must be completely cooled.
When not in use, be sure to unplug the power plug from the power outlet.
Do not operate this product with any damage to the power cord. In order to avoid 
electric shock, do not disassemble and reassemble. If any damage, please carry it to 
our maintenance center. Unauthorized repair/ modification or product for 
non-product design purposes, warranty will not provide.
Do not allow children to use this product separately.
Touch hot metal parts or steam may burn.
Never touch the inside of the product while it is working.
This product cannot be connected to a timer or remote control.
When first time to use this appliance, a slightly smell and white smoke may be 
emitted. It is normal status. Please ensure sufficient ventilation, those smell and 
white smoke will disappear quickly.
This machine is strictly forbidden to run without load (without any ingredients) or 
overloaded (too many ingredients).
It is strictly forbidden to move or touch the moving parts while working to avoid accidents.
Do not hang the power cord on sharp objects, and do not connect it to movable objects.
This machine is strictly prohibited to put in a sterilization cabinet, high temperature 
oven, or boil it with boiling water.
It is forbidden to use fingers, rice spoons, chopsticks and other objects at the 
feeding port of this machine.
Do not use a low-quality universal plug to transfer, as it may cause fire or personal injury.
Do not place the product in a place with high temperature to avoid causing fire or personal

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using this appliance, basic precautions should always be followed, 
including the following:

SPECIAL STATEMENT01

1.
2.

3.
4.

To avoid overloading the circuit, do not operate the other on the same circuit.
If the extension cord is necessary, use a 13 amp cable. A smaller current than this 
product may cause overheating and short circuit.
Please keep this manual for future reference.
Do not allow children or untrained personnel to use the product without supervision.
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

Do not immerse the product, power cord, or plug in any liquid. Doing so may cause 
electric shock or fire. To clean the product, follow the cleaning section on the instructions.
When the product is not in use, disconnect the plug from power supply.
Do not touch the product with wet hands.
Do not expose the product to outdoor (rain or under the sun).
After inserting the plug into the socket and opening it, make sure that the qualified 
personnel supervise the use of the product.
Before using the product, remove all packaging materirals.
After unpacking, check for damage and these are no missing parts.
All packaging materials, such as plastic bags, polyfoam, tape, etc. Should be placed 
in places where children are not exposed, because improper use of these materials 
will lead to child suffocation, and even death.
Use only the parts provided in the product and the packaging, otherwise it may pose 
a hazard to the user and may damage the product.
Before using the product, please check product rating label on the power, voltage is 
consistent. The rating labels attached to back of the product. If you have ant ques-
tions, please contact our customer service department for assistance.
Do not allow the power cord to touch a sharp edge or hot surface, during operation.
The product is not a toy, cannot be used directly into the people and animals, other-
wise it will be burned.
This product cannot be used in unstable locations or buring objects, otherwise it is 
likely to cause a fire or burn.
Consumptive parts are not included in the warranty, if you need to be replaced, must 
be purchased with my company. Also, those parts are not necessarily available, it 
may take some time to replace.
This product is for home use only, not for any commercial purposes.
If the products need to be repaired, client must clean the product and kill all the 
insects before sent to our repair center, otherwise our company will charge extra 
cost for cleaning and pest control.
You may notice an odour & gas using the appliance for the firt time, due to the 
insulation material. This is harmless and will subside quickly.
Do not use this product unattended.
Before using the product, please make sure that all accessories are clean, to avoid 
residues from corroding and deteriorating and emitting odor.
After use, please clean immediately.
This product is not suitable for crushing dry goods, such as soybeans, rice, etc. are 
not allowed to be stirred in the machine.
The best distance between this product and other kitchen appliances is 30CM or above.
Before using the product, please make sure the table is clean, and clean the table 
immediately after use.
If the product does not work after being powered on, please refer to the “Trouble 
shooting" guide to resolve it. If it still does not work, please bring this product to our 
maintenance department for repair. Repair / modify or use the product for a product 
other than the original design Use, warranty is not provided.



d o d u n g g i a d i n h . v n 14

AC-130

Juice cup lid

Thrusters

Juice cup

Main body

Juice containerSlag containerPush rodBrush

PARTS02

Juice cup lid

Thrusters

Juice cup

Main body

Juice container

Slag container

Push rod

Brush

The main part of the juice, the top is the feeding port
for the ingredients

The main accessory squeezed into juice

The main components of the juice

The main components, such as the main casing and
the motor, provide power for juice extraction.

Collect juice.

Collect slag.

For slowly pushing ingredients.

Brush off the residue wrapped in the slag opening and
clean the juice filter.



INSTALLATION GUIDE03
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Align the outlet “     “of the juice cup 
with the arrow pointing to the main 
unit and press down gently.

1. Assembling the juice cup
Align the outer flange of the thrusters 
with the groove in the bottom of the 
juice cup, and press down gently.

2. Assembling thrusters

Align the juice container with the 
juice container mouth lid and the slag 
container with the slag mouth. Place 
it close to the host.

4. Assembling the juice container
and the slag container

3. Assembling the Juice cup lid
Put the bottom of the juice cup lid on 
the thrusters, "   ” symbol is aligned 
with "   " symbol on the host; then 
gently press down and rotate clock-
wise, Turn the "    ” symbol on the lid to 
the "      "symbol on the main unit and 
lock it.
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Use this product:
1.
2.

Before using, please clean all parts which is contact with the ingredients.
Insert the plug into a grounded power outlet.

Operation:

R

“    ” key: Press this key down gently, the product starts to work. If 
you want to stop, press the “R” key down.
“R” key: When the slag discharge is not smooth or blocked, press 
the “R” key gently, the screw will start the reverse key. Release 
the key, stop the reverse, and then press the “    ” key at this time, 
it will return to normal jobs.

DISASSEMBLING04

Rotate the lid of the juice cup counter 
clockwise until the "    " symbol is on 
the "      ” symbol and then pull it up.

2. Remove the juice cup lidClose the leak-proof cap of the juice 
mouth lid first, and then directly 
remove the juice container and the 
slag container.

1. Remove the juice container
    and slag container
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CLEAN & MAINTENANCEI I

Before cleaning and maintenance, make sure the product has unplugged and the 
product ha6 been completely cooled.
Cannot use banana water, gasoline, decontamination powder, hard brush, etc.to 
clean all parts of appliance.
Do not enter the water inside the appliance. Cannot fill in the electric parts inside 
the water.
Do not use a dishwasher or dishwasher for cleaning to avoid danger of deforma-
tion or explosion.
The following accessories can be rinsed directly with water:

Pull the thrusters. If you have 
difficulty pulling it out, shake it 
gently left and right before pulling it out.

3. Remove the thrusters
Just pull the juice cup.

4. Remove the juice cup 



AC-130
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PRECAUTIONS REASONCOLUMN

Ice particles are hard and can easily lead to 
component damage.

Do not stir ice.1

The food is hard, and it is not easy to be cut 
by the thrusters, which can easily lead to 
component damage.

Do not stir dry and hard food.2

The liber is too long and it is easy to disturb 
the thrusters, which makes it difficult to 
feed the food, resulting in failure to squeeze 
juice and damage to components.

Fiber food, please cut to 5-10 cm.3

Hard cores can easily lead to component 
damage.

Fruit acids with hard cores must be used 
after pitting.

4

If other objects are used to push the ingredi-
ents, it may cause mechanical damage.

Do not use any objects other than push 
rods to push ingredients.

5

Juicing the fruit residues easily leads to 
irregularities in the machine.

Never squeeze the juiced fruit residue 
again.

7

It is easy to lead the juicer lid to open.Do not put in soaked fruits such as wine, 
honey, sugar.

8

Damage to the machine may occur.
Please do not insert spoons, chopsticks, 
etc. Into the feeding opening, juice cup 
mouth, slag mouth.

9

After the juice is squeezed, it is easy to 
oxidize and should not be stored for a long time.

After squeezing the juice, try to squeeze 
and drink immediately.

10

During the juice extraction process, the 
friction between thr fruit and the juice cup 
sometimes produces a normal sound.

During the juice extraction process, the 
machine will produce a friction sound, 
which is normal.

11

During the juice extraction process, due to 
the large sparseness of the fruit, the juice 
cup is deformed, and it returns to normal 
after shutdown, without affecting the use.

During the juice extraction process, the 
juice cup is slightly deformed, which is 
normal.

12

If the product is operated for too long, it will 
cause the motor to heat up, making the 
motor easily damaged.

The continuous working time of the 
product should not be too long, and it 
can only be used continuously for 20 
minutes or less.

6



Model: AC-130
Voltage: 220V
Frequency: 50Hz

Power: 130W
Working time: ≤ 20 minutes each time

TECHNICAL SPECIFICATIONI I I

AC-130
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- Please confirm if there is too much residue in the juice cup. If 
so, please press the “     ” button to remove the residue.

- Please confirm whether there is a hard nut similar to the core in 
the juice cup. If so, please press the “R” button to return the 
hard object to the feeding port.

- If none of the above methods can be solved, please bring this 
product to our maintenance department for repair.

TROUBLE SHOOTING

REASON SOLUTIONCOLUMN

- Please make sure the power cord is in good contact.

- Please make sure the juice cup is in place.
- Please confirm that the product is assembled in accordance 
with the instrucions.

- If none of the above methods can be solved, please bring this 
product to our maintenance department for repair.

Appliance does
not work1

Juice cup lid does 
not open2

- Are you putting too much or too large ingredients? Press and 
hold the “R” button to reverse the machine, remove the ingredi-
ents and cut the machine before running the appliance.

- If none of the above methods can be solved, please bring this 
product to our maintenance department for repair.

Stop operation
during work3

- Is the silicone seal in the center of the juice cup in place?

- If the silicone seal is in place, please pay attention to whether 
too much ingredients are put in, so that the silicone seal can 
open the leak.

- If none of the above methods can be solved, please bring this 
product to our maintenance department for repair.

Juice leads from 
the bottom of the 
cup

4

During the work of the product, it is normal for the juice to shake 
or deform slightly, and it is not a problem. Please rest assured.

The juice cup 
deforms or shakes 
during the juice 
extraction process.

5
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