Buku panduan slow juicer

HUROM
Slow Juicer



Instruksi Manual



Bacalah petunjuk
ini dengan baik dan
lihat ilustrasi
gambar sebelum
menggunakan alat.



Jangan membuang
petunjuk ini, tapi
simpanlah sebagai
referensi anda.



Desain dan
Pengembangan
Product dapat
ditingkatkan tanpa
pemberitahuan
publik.
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PENTING

 Bila menggunakan peralatan listrik, tindakan pencegahan dasar harus selalu
diikuti termasuk membaca semua instruksi.

 Untuk melindungi terhadap risiko sengatan listrik, jangan menempatkan unit
motor dalam air atau cairan lainnya.

 Pengawasan yang ketat diperlukan bila alat apapun yang digunakan oleh atau
dekat anak-anak.

 Cabut dari stopkontak bila tidak digunakan, sebelum perakitan atau mengambil bagian dan sebelum membersihkan.

 Hindari bagian yang bergerak.
 Jangan mengoperasikan alat apapun bila kabel, stopkontak atau komponen
lainnya mengalami kerusakan. Kembalikan alat ke pusat layanan resmi terdekat
untuk pemeriksaan, perbaikan atau penyesuaian listrik.

 Penggunaan perlengkapan yang tidak direkomendasikan oleh pabrik dapat
menyebabkan kerusakan alat.

 Selalu pastikan tombol pengunci juicer terkunci ketika juicer beroperasi.
 Pastikan juicer dalam posisi off setiap penggunaan juicer Anda selesai.
 Pastikan motor berhenti sepenuhnya sebelum pembongkaran.
 Jangan meletakkan jari atau benda lain ke dalam juicer ketika sedang beroperasi.

 Jangan gunakan di luar ruangan.
 Jangan menempatkan juicer pada atau dekat kompor gas atau listrik panas atau
dalam oven yang panas.

 Jangan gunakan alat selain untuk penggunaan yang ditujukan
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PENGGUNA JUICER

Slow Juicer HUROM merupakan sebuah mekanisme yang sama sekali berbeda di
mana jus segar berasal dari proses memeras bukan menggiling. Slow Juicer
HUROM adalah produk paten yang baru dikembangkan yang mampu membuat
susu kedelai, ekstraksi sayuran, Jus buah segar, dll
LSTS (Low Speed Technology System) meremas bukannya penggilingan yang
memungkinkan jus untuk mempertahankan warna dasar , rasa alami, nutrisi dan
vitamin.
Untuk penggunaan yang lebih baik dan pemeliharaan produk ikuti instruksi dengan seksama.
Silakan mengikuti panduan penggunaan ketika Anda mengalami kesulitan teknis
atau tidak yakin dengan penggunaan produk ini. HUROM tidak bertanggung
jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman
dari panduan pengguna.
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Spesifikasi Produk................................................................................................................. 18
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Data Perlengkapan

Tutup Atas

Sekrup
Pemeras
Bagian Dasar /
Mesin

Sikat
Pembersih

Saringan

Perlengkapan
Pendorong

Sikat
Pemutar

Mangkuk

Saluran
Ampas

Saluran Jus

Catatan

Jangan menjalankan mesin sebelum memasukan bahan-bahan
atau jangan beroperasi dengan
wadah kosong
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PENTING

Wadah / Penampung

Seperti dibawah ini, bagian
ujung tutup harus mengarah tepat pada
tanda “close” pada bag. pangkalan agar
mesin dapat bekerja dengan baik.
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Tindakan Pengamanan



Harap baca dengan cermat sebelum menggunakan produk ini.



Harap ikuti instruksi untuk menghindari cedera.

Tanda Peringatan
Peringatan : melanggar tanda ini dapat menyebabkan cedera
serius
Perhatian : melanggar tanda ini dapat mengakibatkan kerusakan
serius pada produk

Simbol (Bahaya Kesehatan)

Simbol (Jangan Dilakukan)

Simbol (Larangan)

PERINGATAN
Jangan memasang atau mencabut steker listrik dari
stopkontak dengan tangan basah.
*Dapat menyebabkan bahaya kebakaran
dan sengatan listrik.

Pastikan bahwa voltase adalah
220 Volt.
*Dapat menyebabkan bahaya kebakaran
dan sengatan listrik atau kerusakan pada
produk.

Pasanglah Steker dengan benar.
*Dapat menyebabkan bahaya
kebakaran dan sengatan
listrik.

Jangan memasang atau mencabut steker listrik ke stop
kontak dengan paksa, pastikan steker
menjauh dari sumber panas dan
kabel tidak tertekuk atau terlilit.
*Dapat menyebabkan bahaya kebakaran
dan sengatan listrik.
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PERINGATAN
Jangan membongkar bagian
dasar. Silakan berkonsultasi degan teknisi untuk troubleshooting.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan korsleting listrik atau kebakaran.
*Semua perbaikan harus dilakukan pada
Pusat layanan servis kami.

Hentikan Penggunaan bila kabel
listrik rusak atau terbakar.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan
korsleting listrik atau
kebakaran

Jangan memasukan benda asing
kedalam mesin jus.

Pastikan kondisi Mesin / bagian
dasar selalu dalam keadaan kering.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan korsleting listrik atau kebakaran.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan
korsleting listrik atau kebakaran.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak

Jangan membongkar perlengkapan Jus sementara mesin sedang
beroperasi.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan
cidera atau kerusakan pada produk.

PERHATIAN
Jangan mengoperasikan mesin
saat tutup atas dalam kondisi
longgar.

Jangan mencabut Stopkontak bila
ada kebocoran gas, sebaiknya
membuka jendela atau ventilasi udara.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan korsleting listrik atau kebakaran.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan
korsleting listrik atau kebakaran.

Operasikan mesin pada permukaan datar dan stabil.

Jangan memasukan bahan lain
kedalam juicer selain bahanbahan yang disebutkan dam buku panduan.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan korsleting listrik atau kebakaran.
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PERHATIAN

Jangan menghentikan ketika
mesin sedang beroperasi.

Jangan menenggelamkan mesin
dalam air .

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

Bila terjadi kemacetan pada
sekrup peremas, matikan mesin
dan tekan tombol REVERSE selama 2
-3 detik kemudian coba lagi.

Setelah digunakan, cabut steker
dari stopkontak.

*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

Jangan membongkar atau
memindahkan mesin ketika
sedang dioperasikan.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.
*Silahkan membongkar setelah mesin dalam

Jangan gunakan apapun selain
alat pendorong yang telah disediakan.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

Jangan menggunakan lebih dari
30 menit secara terus-menerus.
*Hal ini dapat mengakibatkan mesin terlalu
panas.

Jangan menarik kabel untuk
mencabutnya.

Hentikan penggunaan secepatnya
jika terdapat bau panas atau asap.
Hubungi pusat layanaan resmi terdekat.

Berat mesin 6.3 Kg. Silahkan
angkat dengan kedua tangan.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.

Jangan bilas dengan air yang lebih
hangat dari 176 derajat F.
*Melanggar petunjuk ini dapat mengakibatkan cidera atau kerusakan pada produk.
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INSTRUKSI PERAKITAN - TIPE 

Mangkuk

Tutup Atas

Panah pada
tutup atas
Titik merah
pada
mangkuk
Bagian dasar

1. Memasang Mangkuk pada mesin



Pastikan mangkuk terpasang dengan
benar pada mesin.



Putar mangkuk hingga terkunci.
Titik Merah
pada saringan

Saringan

4. Merakit hopper ke dalam mangkuk.



Pastikan panah pada hopper dan titik
merah pada mangkuk sejajar.

Sikat Pemutar
Titik merah
pada saringan

2. Memasang saringan + Sikat Pemutar ke dalam mangkuk .



Pastikan panah pada hopper mengarah
pada tanda “close” di mesin.

Pastikan titik merah dan panah hitam
sejajar.

Sekrup
Peremas

Membalikkan langkah dengan hati-hati
ketika pembongkaran
3. Tempatkan Sekrup Peremas di
tengah mangkuk
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INSTRUKSI PERAKITAN - TIPE 
Tempatkan saringan pada sikat pemutar
Saringan

Sikat
Pemutar

Titik merah
pada Saringan

Tempatkan Saringan + Sikat pemutar ke
dalam mangkuk.
*Pastikan titik merah pada saringan dan titik
merah pada mangkuk sejajar

Titik merah
pada Mangkuk
Mangkuk

Tekan Sekrup Peremas kedalam Saringan
Sekrup
Peremas

Saringan

Mangkuk
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INSTRUKSI PERAKITAN - TIPE 

Memasang Penutup atas pada Mangkuk.
1. Pastikan panah pada Penutup atas dan
titik merah pada mangkuk sejajar.
Penutup
Atas

Mangkuk

Tanda panah
pada
Penutup atas

2. Pastikan tanda panah pada Penutup atas
tersebut mengarah pada tanda “close” di
mesin.

Titik merah
pada
Mangkuk

Memasang seluruh
Atas pada mesin.

Perlengkapan

Seperti gambar dibawah, pasang mangkuk
pada mesin dan putar mangkuk sehingga
mengarah pada tanda “close”.
Membuka

Saluran Jus

Mangkuk

Menutup
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INSTRUKSI PERAKITAN - TIPE , 

Harus terpasang dengan Kabel listrik.
Letakan Wadah dibawah antara saluran Juss
dan saluran ampas.

Di bawah mangkuk, terdapat bantalan karet berwarna kuning yang memungkinkan semua Juss Segar dapat keluar melalui saluran Juss.
Bantalan Karet mudah dilepas, cukup ditarik salah satu bagian dan Bantalan karet
akan terlepas.

Bantalan Karet
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Cara Penggunaan HUROM slow juicer

Mesin memiliki tiga (3) pengaturan :
 “On” Motor menyala, mulai membuat
Juss.
 “Rev” adalah
tombol REVERSE
(memutar balik). hanya digunakan
ketika terjadi kemacetan pada Juss,
dan anda perlu untuk UNLOG.
 “Off” yang ada ditengah, untuk mematikan mesin.

Cuci semua perlengkapan sebelum
meletakannya pada mesin.

Alat Pendorong

Masukan perlengkapan pada mesing dengan Alat Pendorong.
Buang biji-biji keras terlebih dahulu.
Potong bagian yang keras pada
buah/sayuran menjadi bagian kecil
untuk mempermudah proses pembuatan Juss.

Matikan mesin setelah digunakan.
Keringkan tangan sebelum menyentuh tombol switch.
Peringatan.
 Setiap Jus yang tidak dipakai harus
didinginkan.
 Jangan mengoperasikan dengan tangan
basah.
 Jangan mengoperasikan sebelum memasukan bahan atau jangan beroperasi
dengan mangkuk kosong.
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Peringatan saat mesin dioperasikan

Jangan menggunakan lebih
dari 30 minutes pada suatu Melanggar peringatan dapat menyebabkan
kerusakan berat pada produk.
waktu.

Jangan menggunakan benda
Melanggar peringatan dapat menyebabkan
lain sebagai Alat Pendorong
kerusakan berat pada produk.
Selain yang telah disediakan,

Buang dulu semua biji-biji
yang keras.

Melanggar peringatan dapat menyebabkan
kerusakan berat pada produk. terutama
Sekrup Peremas.

Jangan beroperasi dengan
tangan basah.

Melanggar peringatan dapat menyebabkan
cedera serius atau konsleting listrik.

Ketika mesin tersendat dan tidak beroperasi, Silahkan….
Matikan mesin dan tekan tombol “REV” untuk
beberapa detik kemudian coba nyalakan kembali.
Ketika tombol “REV” tidak berfungsi, matikan
mesin dan rakit ulang sesuai petunjuk yang sudah
diberikan. Setelah dirakit ulang, coba nyalakan
mesin kembali.
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Cara Membongkar dan Membersihkan.
Matikan Mesin “Off”

Gunakan kuas untuk membersihkan secara menyeluruh setelah digunakan.

Putar Penutup Atas untuk membuka
dengan memegang dua saluran tempat
keluar Jus dan Ampas.
Pastikan Panah sejajar dengan tanda “open”
sebelum menarik dari mangkuk.

Jangan menggunakan spons
logam untuk membersihkan
karena akan merusak mesin.
Jangan gunakan mesin cuci piring
untuk membersihkan
Jangan mencuci bagian dasar
dengan air langsung, gunakan handuk kering atau handuk
basah untuk membersihkan.

Urutan Membongkar
1. Penutup Atas.
2. Sekrup Peremas.
3. Saringan.
4. Sikat Pemutar.
5. Mangkuk.
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Penyelesaian Masalah

 Periksa apakah kabel listrik telah terpasang denMesin tidak dapat
beroperasi

gan benar

 Periksa apakah perakitan telah dilakukan dengan
benar

 Hubungi layanan pelanggan

 Periksa apakah bantalan karet telah pasang denJus keluar sedikit atau
gan benar.
terdapat Jus yang keluar

Periksa apakah buah-buahan, sayuran, dll adalah
dari saluran ampas.
bahan segar.

 Periksa apakah ada bahan yang terlalu banyak
dimasukkan ke dalam sekaligus.

Mesin dihentikan

 Periksa apakah biji-biji keras telah dibuang.
 Matikan mesin dan mencoba tombol reverse
untuk 2-3 detik kemudian mencoba operasi lagi

Suara berisik saat
membuat jus

Suara ini adalah normal ketika membuat jus. Ini
adalah suara jus yang diperas oleh sekrup Peremas

Mesin bergetar

Getaran ini adalah normal.
Ini adalah tanda dari motor tersebut bekerja dengan
benar.
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Tempelkan

PT. SUKSES PRATAMA JAYA
Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No.14-15
Jl. KH. Hasyim Ashari No.125 Jakarta Pusat 10150 - INDONESIA
Telp. 62 21 6331177, Fax. 62 21 63857008,
Website: www.hurom-indonesia.com Email: info@hurom-indonesia.com

1.

2.

3.

4.

5.

Warranty Terms & Conditions

setelah jangka waktu pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Garansi

1. This appliance is warranted againts defective
materials and manufacturing faults for 12
months from date of purchase by the
original owner ( not transferable ).
PT. SUKSES PRATAMA JAYA agrees to repair
or replace without charge to the owner
parts proved to be defective within the
warranty period.

2. The owner shall produce this portion of the
warranty card and on our request adequate
documentary proof of purchase.
3. This warranty card shall not be transferable,
negotiable or assignable to any third party.

This Warranty is void on the following
conditions :

4. This warranty covers factory faults on
electronic board, heat exchanger, pump,
transformer, sensor & grinder only.
5. All freight and forwarding charges in
connection with this warranty are for the
account of customer.

Kartu Garansi ini batal dengan kondisi sebagai
berikut :

3. This quarantee card has been altered,
defaced or not posted to us within 14 days
from date of original purchase.

Peralatan ini diberikan garansi atas
kerusakan material dan kesalahan
pembuatan untuk 12 bulan sejak tanggal
pembelian oleh pemilik awal (tidak dapat
dialihkan).
PT. SUKSES PRATAMA JAYA setuju untuk
memperbaiki atau mengganti suku cadang
tanpa dikenakan biaya yang terbukti
mengalami kerusakan selama masa garansi.
Pemilik harus menunjukkan potongan kartu
garansi ini dan jika kami minta dapat
menunjukkan bukti pembelian seadanya.
Garansi ini tidak dapat dialihkan,
diperjanjikan, diserahkan kepada pihak
ketiga.
Garansi ini meliputi kesalahan pabrik hanya
atas rangkaian elektronik, pemanas, pompa,
trafo, sensor dan mesin penggiling.
Semua biaya pengiriman dan pengangkutan
sehubungan dengan garansi ini sepenuhnya
tanggungan pelanggan.

1. Sebagian atau keseluruhan suku cadang
yang ada dirubah, diganti, disesuaikan,
dimodifikasi atau ditangani oleh orang atau
perorangan yang tidak ditunjuk resmi oleh
kami.
2. Peralatan ini rusak akibat kecelakaan, hal-hal
yang tidak terduga, api, petir, kesalahan
penanganan dan kesalahan mengikuti
petunjuk pemakaian.
3. Kartu Garansi telah dirubah, rusak atau tidak
dikirimkan kepada kami dalam 14 hari sejak
tanggal pembelian awal.

Should defects occur please return
appliance to PT. SUKSES PRATAMA JAYA.

the

2. The appliance is damaged by accident, force
majors, fire, lighting, mishandling and failure
to follow enclosed intructions.

1. Any part or parts there in is or are altered,
adjusted, dismantled, modified, handled or
tampered in any way whatsoever by any
persons not authorized by us.

Bila terjadi kerusakan silahkan kembalikan
peralatan kepada PT. SUKSES PRATAMA JAYA

No.

PT. SUKSES PRATAMA JAYA
Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No.14-15
Jl. KH. Hasyim Ashari No.125 Jakarta Pusat 10150 - INDONESIA
Telp. 62 21 6331177, Fax. 62 21 63857008,
Website: www.hurom-indonesia.com Email: info@hurom-indonesia.com
Model

Warna

Mesin #

No.

Telepon

Kota

Email

Fax

Kode Post

Handphone

Telepon

Kota

Email

Fax

Kode Post

Tanggal Pembelian #

Mesin #

Pelanggan

Bagian kartu garansi ini harus dikirim ke alamat yang tertera disamping dengan jangka waktu 14 hari
setelah jangka waktu pembelian.

Stempel Penjual

Faktur Penjualan #

PT. SUKSES PRATAMA JAYA
Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No.14-15
Jl. KH. Hasyim Ashari No.125 Jakarta Pusat 10150 - INDONESIA
Telp. 62 21 6331177, Fax. 62 21 63857008,
Website: www.hurom-indonesia.com Email: info@hurom-indonesia.com
Model

Warna

Nama Perusahaan

Nama Pelanggan ( Contact Person )

Pelanggan

Nama Pelanggan ( Contact Person )

Alamat

Nama Perusahaan

Alamat

Faktur Penjualan #

Tanggal Pembelian #

Handphone

Stempel Penjual

Bagian kartu garansi ini harus telah dikeluarkan setelah adanya pemeriksaan ketika garansi diklaim.

MEMO

SPESIFIKASI PRODUK
Nama Produk

HUROM Slow Juicer

Nama Model

HU -100

Tegangan

230 V

Frekuensi

60Hz

Konsumsi Daya

150W

RPM

80 rpm

Panjang kabel

1.4 M

Motor

Single- Fase induksi

Berat

6.3 Kg

Kedalaman

21.2 cm

Lebar

15.5 cm

Tinggi

40 cm

Standar waktu penggunaan

Kurang dari 30 menit terus-menerus

PT. SUKSES PRATAMA JAYA
Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 No.14-15
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.125 Jakarta 10150
INDONESIA
Telp : 62 21 6331177
Fax : 62 21 63857008
E-mail : cs@hurom-indonesia.com
Website : www.hurom-indonesia.com

