
Sebelum menggunakan unit ini, bacalah petunjuk dengan sepenuhnya. 
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Pengamanan Penting

Bacalah petunjuk ini dengan hati-hari agar kinerja alat ini tetap optimal dan selamat. 
Unit ini adalah untuk keperluan rumah tangga.

KANDUNGAN
Pengamanan Penting
Identifikasi Bagian-bagian
Perlindungan Pemutus Sirkuit
Konstruksi Saklar Keselamatan
Bagaimana Mengoperasikan
Cara Pembersihan
Resep
Spesifikasi

Ketika menggunakan pengejus, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus selalu diikuti 
termasuk yang berikut:
1. BACA SEMUA INSTRUKSI SEBELUM DIGUNAKAN.
2. Untuk menghindari risiko sengatan listrik, jangan memasukkan Tempat Motor ke dalam air atau  
 cairan lainnya.
3. Pengawasan yang ketat diperlukan ketika pengejus digunakan dekat dengan anak-anak.
4. Cabut steker dari stopkontak bila tidak digunakan, sebelum memasang atau melepas bagian- 
 bagian, dan sebelum dibersihkan.
5. Hindari dari menyentuh dengan bagian yang bergerak.
6. Jangan mengoperasikan pengejus dengan kabel atau steker yang rusak atau setelah alat malfungsi  
 atau terjatuh. Kembalikan pengejus ke pusat layanan resmi yang terdekat untuk diperiksa atau perbaikan.
7. Penggunaan alat tambahan yang tidak dianjurkan atau dijual oleh agen resmi dapat   
 menyebabkan kerusakan unit.
8. Jangan gunakan alat ini di luar rumah.
9. Jangan biarkan kabelnya menggantung di tepi meja atau tersentuh dengan permukaan panas.
10. Jangan membebankan motor alat dengan berat tambahan.
11. Jangan pernah mencuci bagian dalam dengan air panas.
12. Jangan mencuci bagian-bagian yang dapat dicuci dalam mesin cuci piring.
13. Jangan menempatkan pengejus di dekat sumber panas.
14. Untuk memutuskan, pegang dan tarik steker dari stopkontak dinding. 
 Jangan tarik pada kabelnya.
15. Jangan tinggalkan tanpa pengawasan ketika pengejus sedang beroperasi.
16. Pengejus ini harus digunakan sebagaimana mestinya seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.
17. Selalu pastikan bahwa Penutup Kontainer dijepit dengan benar sebelum unit diaktifkan. 
 Jangan membuka jepitan sementara pengejus dioperasikan.
18. Pastikan saklar pengejus diputarkan ke OFF setelah setiap penggunaannya dan pastikan bahwa  
 Pemintal benar-benar berhenti sebelum membuka Penutup Kontainer.
19. Jangan memasukkan jari anda atau benda asing ke dalam lubang makan pengejus. Jika buah  
 menjadi tersumbat dalam lubang makan, gunakan plunger atau sepotong buah untuk menekannya.  
 Bila cara ini tidak mungkin, putar saklar OFF dan membongkar Penutup Kontainer untuk  
 menghapus sisa buah.
20. Semua bagian harus dibersihkan. Sisa buah dapat mengakibatkan bau yang tidak enak, noda  
 atau Pemintal tidak berfungsi dengan baik.
21. Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh agen layanan kami atau orang yang mempunyai  
 keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
22. Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat  
 fisik, indera atau kecakapan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka  
 telah diberikan pengawasan atau instruksi tentang penggunaan produk dengan orang yang  
 bertanggung jawab untuk keselamatan mereka.
23. Matikan alat dan lepaskan dari pasokan sebelum mengubah aksesori atau mendekati bagian  
 yang bergerak ketika pengoperasian.
24. Jangan gunakan alat jika pemintal rusak.

SIMPAN PETUNJUK INI
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Identifikasi Bagian-bagian
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1. Plunger
2. Penutup Kontainer
3. Pemintal
4. Kontainer
5. Tempat Motor
6. Penutup Mangkok
7. Mangkuk Jus
8. Klem
9a.  Tombol OFF
9b. Tombol ON
10. Baris maksimum
11. Lubang makan
12. Sikat

Metode pembongkaran

1.

2.

3.

4.
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Ketika Motor Pengejus kelebihan beban dengan daya tinggi, kuantitas bahan terlalu banyak atau 
terlalu keras, pemutus arus didalam akan secara otomatis memutuskan catu daya ke pengejus. 
Untuk melanjutkan operasi, langkah-langkah berikut ini harus diambil.

• Tekan tombol OFF.
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• Membuka Penutup Kontainer dan menghapus bahan dan 
 ampas.

• Memotong bahan cukup kecil untuk masuk ke dalam lubang 
 makan. Tekan tombol ON lagi dan mendorong bahan dengan 
 lembut menggunakan plunger.

Perlindungan Pemutus Sirkuit

Tombol ON pengejus ini hanya dapat ditekan setelah Klem 
dijepit sepenuhnya.

Konstruksi Saklar Keselamatan
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• Pasangkan Kontainer, Pemintal, Penutup Kontainer dan Mangkok Jus 
 dengan Penutup Mangkok.
 Perhatian: - Aturkan Mangkok Jus dengan benar. Jika tidak, jus buah 
   dapat mengalir keluar dari Mangkok Jus.
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Bagaimana Mengoperasikan

• Ayunkan Klem dengan menggunakan kedua tangan untuk 
 mengamankan Penutup Kontainer.
 Perhatian: - Jika Klem tidak menjepit sepenuhnya, tombol ON tidak 
   dapat ditekan untuk memulai operasi.

• Memotong bahan cukup kecil untuk masuk ke dalam lubang makan.
 Perhatian: - Cuci bahan sebelum dipotong.
  - Ketika menggunakan buah lunak seperti pisang, stroberi dll, 
   ini menghasilkan sup kental yang dapat tersumbat pada 
   pemintal.

• Cocokkan steker pada stopkontak dinding.
 Tekan tombol ON

• Dorong bahan dengan Plunger untuk membuat jus.
 Perhatian: - Buangkan ampas dari Kontainer atau jus dari Mangkok 
   Jus setiap kali penuh. Tekan tombol OFF sebelum 
   melepaskan Kontainer atau Mangkok Jus.

• Setelah digunakan, tekan tombol OFF dan lepaskan Mangkok Jus 
 dengan Penutup Mangkok untuk sedia dihidangkan.
 Perhatian: - Lepaskan steker dari stopkontak dinding setiap kali selesai 
   pengoperasian.
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Cabut steker dari stopkontak dinding sebelum membersihkan alat.
Adalah penting untuk membersihkan unit sesegera mungkin setelah setiap kali digunakan.
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Cara Pembersihan

Bersihkan pemintal di bawah air mengalir menggunakan sikat seperti 
yang diilustrasikan.
Peringatan: - Berhati-hati agar tidak merusak pemintal.

Bersihkan noda dengan kain lembab,dan kemudian mengeringkannya.
Peringatan:  - Jangan merendamnya dalam air atau cairan lain.
   - Jangan menggunakan pembersih, pad baja wol, atau 
   bahan abrasif lainnya. Juga, jangan menggunakan 
   benzena, bahan pencair atau alkohol, dll.
   - Jangan masukkan dalam mesin cuci atau pengering.

Bersihkan lain-lain bagian lain dengan air, mengelap dan 
mengeringkannya.
Peringatan: - Jangan menggunakan pembersih, pad baja wol, atau 
   bahan abrasif lainnya. Juga, jangan menggunakan 
   benzena, bahan pencair atau alkohol, dll.
   - Jangan masukkan dalam mesin cuci atau pengering.
   - Berubah warna
   Pigmen dari beberapa bahan (wortel, dll.) akan 
   menyebabkan perubahan warna pada bagian-bagian 
   alat. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah 
   penggunaan.

Bagian

Pemintal

Tempat Motor

Lain Bagian

Pastikan semua bagian secara kering sepenuhnya sebelum merakit untuk penyimpanan.

Cara pembersihan



Resep

Spesifikasi

Jus apel wortel 
Bahan (untuk 4 hidangan)
2 wortel
4 apel
1 lemon (opsional)

Catu daya
Operasi Perjalanan
Pemakaian daya (dengan beban)
Kecepatan (tanpa beban)
Kapasitas Mangkok Jus
Dimensi (WxDxH)
Berat
Aksesori

Cara
1. Bersihkan dan potong wortel seperti diilustrasikan.
2. Potong apel dengan tegak lurus menjadi empat dan menghapus bagian tengahnya. 
 Potong menjadi potongan-potongan kecil seperti yang diilustrasikan.
3. Pastikan Klem dijepit kuat di tempatnya.
4. Jangan lupa untuk memasang Mangkok Jus dengan Penutup Mangkok.
5. Tekan tombol ON.
6. Taruh sepotong demi sepotong bahan ke dalam lubang makan.
7. Potong lemon menjadi dua dan meremasnya untuk menambahkan jus sebanyak yang diingini.

220-230 V ~ 50/60 Hz
Berkelanjutan (dengan ulangan 2-min ON, 2-min OFF)
200 W
Sekitar 12,500 rpm
600 ml

(20.5 x 27.5 x 29) cm
2.8 Kg

Sikat
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JZ53L1141Dicetak di Malaysia

Produsen:
Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad (6100-K)
No.3, Jalan Sesiku 15/2, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Website: http://panasonic.net

Diimpor oleh:
PT. Panasonic Gobel Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 14 (Cawang II)
Jakarta 13630. Indonesia
Telp. (021) 8090108,  Fax. (021) 8004368


