
Always keep manual for your safety

Models:
CJB-1167

Auto rotate and switch off for more effective 
squeeze. 

Unique design with dust – protective 
cover. 

Modern design for your beautiful 
kitchen.

With two extra heads for every kind of fruits.

Citrus Juicer
User manual 



Standard Compliance

BlueStone products are manufactured under the Standards 
and the technical rules for product safety design and testing.
BlueStone products and associated accessories intended for 
professional, industrial-process under CE (The European 
Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), GS 
(Geprüfte Sicherheit) and have been successfully tested on 
areas: sampling test, assembling test and lot test.

Trademark

BlueStone manufactured products are based on the consultation 
by Great American Appliance (GAA Corp) a company incorporated 
and existing under the laws of United States of America under 
Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office 
located in the state of California in Michigan, Ave Oakland, CA 
94605, USA.

Industrial design

Bluestone provides products with industrial design and color 
variations offering a broad range of possibilities for customers. 
Through the experienced designers and technicians, 
Bluestone design has highly reliable solutions so the customers 
are assured of quality designed systems that meet stringent 
industry and international compliance regulations.

After sales service

After sales service is considered by BlueStone as a major 
concern for our customers. With such, we provide our 
BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that 
help our end user feel at ease.



Model: CJB-1167
Voltage: 220-240V~50/60Hz
Power: 40W 

A. Anti-dust cover

B. Big cone

C. Small cone

D. Metal Filter by stainless steel 304

E. Juice dispenser  

F. Moving axis

G.          Base with motor 
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SPECIFICATION
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CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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SPECIFICATION

GENERAL DESCRIPTION
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Switch off the unit before pulling out the mains plug.
Do not unplug the unit from the electrical outlet by pulling the 
electrical cord.
Do not remove individual component of the machine.

The equipment also has a power cable storage that allows to 
unwind only the necessary lenght to reach a power socket.
Before connecting the appliance to the power supply, check that 
the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance.
Do not immerse the motor section in water or other liquids.
Do not use the appliance outdoors.
Do not leave the mains cable in contact with hot surfaces.
Do not use the appliance if the cable or plug is damaged, if the 
appliance does not work properly, or after it has been dropped or 
in any way damaged. In such cases, do not open the appliance and 
do not attempt to repair it yourself.
Remove the plug from the mains socket when the appliance is not 
in use, and before any cleaning operation.
Do not use accessories which are not recommended by the 
producer. They could constitute danger to the user and risk  
damaging the appliance.
Do not let the appliance operate more than 5 minutes continu-
ously. Let the appliance cool down 5 minutes before continue 
using it.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufac-
turer, its service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid hazard.

Caution

Warning

Unplug the appliance under these circumstances

Before using the appliance, all removable parts (not the motor 
case) must be washed.
Make sure the appliance is assembled properly before you put the 
plug in to the wall socket.
Remove the dust cover from the appliance.
Unwind the cord back round the base of the appliance.
Plug the machine into the wall socket.

The cone works incorrectly
Hearing strange sounds that is uncommon
While cleaning the machine 
After finish using the appliance. 
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IMPORTANT

PREPARING FOR USE

USING THE APPLICANCE

Picture 1

Picture 21

Step 1: 

Remove the anti-dust cover and 
unwind the cable (As show in 
picture 1 & 2) stored in the 
compartment beneath the motor 
section. 
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Picture 3

Picture 4

Picture 5

Picture 6

2

3

Step 2: 

Insert metal filter, big cones or small 
cones into moving axis the main 
body. (As show in picture 3)

Step 3: 

- Cut the fruit (oranges, lemons, 
grapefruits etc.) in half. (As shown in 
picture 4)
- Press each half of the fruit gently 
on the cone, push up the drain, 
the citrus press will start to 
operate automatically. For large 
size fruits, you can use the big 
cone by placing it on top of the 
small cone and operate normal. 
(As shown in picture 5)
- For best results, adjust the hold 
on the fruit to ensure that all parts 
of the flesh are squeezed. (As 
shown in picture 6)
- The motor stops automatically as 
soon as you cease to press the fruit 
against the cone.

Remark: Do not put excessive 
pressure on the cone; otherwise you 

Picture 7

Picture 8

Picture 9
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Step 4: 
- The juice can be poured directly 
into the glass. To do so, place a 
glass under the dispenser spout 
and press the spout down (As 
shown in picture 8) and press 
gently into its serving position. (As 
show in picture 7)

Step 5:

- Remove the cup from base, now 
you can enjoy the delicious juice, 
while having no worries for energy 
consumption and time efficient 
usage.
- After finishing, unplug the juicer, 
disassemble and clean the juice 
cone, juice sieve and juice tank. 

 

 

WARNING: Do not let the appliance operates for more than 3 minutes 
continuously. Let the appliance cool down to room temperature before 
continue operating the appliance. This will increase the lifetime of the 
product and help to make it more durable.



INSTRUCTION CLEANING 
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STORAGE AND MAINTENANCE

Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary 
to unplug the appliance from the main plug.

Remove the cone and juice sieve and rinse them immediately after 
use. Use a soft bristle brush to remove any fruit residue.

The lid, the juice sieve, the cone and the juice tank may be washed 
under running water only, using normal cleaning solution and dried 
with a cloth.

Store the cable in the compartment beneath the motor section. 
Keep the appliance in a safe and dry place.

Do not throw away the unit together with common household 
garbage to protect your local environment.

NOTE: 

If the product malfunction, please do not attempt to repair by 
yourself, kindly contact a qualified technician or after sale service 
center for repair.

DOUCHE

PART

DISHWASHER WET TOWEL

NO NO YES

YES YES YES

YES YES YES

YES

Metal Filter

YES YES

YES YES YES
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YES YES YES

YES YES YES

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in 
the non-working electrical equipments to appropriate 
waste disposal center.       

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

Models:
CJB-1167

Có thể tháo rời các bộ phận, thuận tiện 
cho việc vệ sinh. 

Thiết kế độc đáo với nắp chống bụi.

Bộ lọc bằng thép không gỉ, bền và an toàn 
cho sức khỏe.

Chế độ ngắt tự động và quay đảo chiều giúp vắt 
cam hiệu quả hơn.

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng 
vì sự an toàn của bạn.

Máy Vắt Cam
Hướng dẫn sử dụng



Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được 
sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn 
Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte 
Sicherheit) về chất lượng và an toàn sản phẩm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt 
chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American 
Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là 
công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo 
Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký 
bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave 
Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.

Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công 
nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế 
của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, 
các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế 
nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 
người tiêu dùng.

BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản 
phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

Model: CJB-1167
Hiệu Điện Thế và tần số: 220-240V~50/60Hz
Công Suất: 40W 

A. Nắp đậy

B. Khế ép lớn 

C. Khế ép nhỏ 

D. Lưới lọc bằng thép không gỉ 304

E. Hộc chứa nước cam  

F. Trục xoay

G.          Thân máy
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔ TẢ CHUNG

A

B

C

D

E

G

F

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT



Tắt máy trước khi cắm hoặc rút dây nguồn.
Không được tháo phích cắm từ ổ điện bằng cách kéo dây điện.
Không tháo rời các bộ phận trong thân máy.

Máy có hộc lưu trữ dây điện khi không sử dụng hết chiều dài của 
dây (trong khi máy vận hành); hoặc khi không sử dụng máy.
Trước khi kết nối máy với nguồn điện, kiểm tra xem nguồn điện 
trên máy có phù hợp với nguồn điện nơi bạn sử dụng.
Không nhúng máy vào nước hoặc chất lỏng khác.
Không sử dụng máy ngoài trời.
Đặt máy ở nơi chắc chắn, bằng phẳng, tránh nơi phát nhiệt.
Không sử dụng máy nếu phích cắm bị hư, không hoạt động tốt, 
sau khi bị rơi hoặc bất cứ phần nào trong máy bị hư.
Rút phích cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
Máy chỉ sử dụng với phụ kiện phù hợp được cung cấp bởi nhà sản 
xuất.
Không để máy vắt cam hoạt động quá 5 phút. Phải để máy nguội 
ít nhất 5 phút trước khi vận hành tiếp.
Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lí dịch 
vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm 
tránh xảy ra sự cố.

Thận trọng

Cảnh báo
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Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trong những trường hợp sau: 

Khế ép quay không đúng.
Âm thanh không bình thường.
Vệ sinh máy.
Sau khi sử dụng xong.

1
2
3
4

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY

Lau chùi và vệ sinh tất cả các phụ kiện trước khi sử dụng.
Chắc chắn máy đã được lắp ráp hoàn chỉnh trước khi kết nối với 
nguồn điện.
Lấy nắp đậy ra. 
Thu dây điện vòng quanh chân đế của máy.
Cắm phích cắm vào ổ điện.

CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

Hình 1

Hình 2
1

2

Bước 1: 
- Lấy nắp đậy chống bụi và tháo, 
gỡ dây điện ra khỏi hộc lưu trữ. 
(Hình 1 & 2) 

Hình 3 Bước 2: 

- Đặt lưới lọc, khế ép lớn hoặc khế 
ép nhỏ lên trục xoay trên thân 
máy. (Hình 3) 

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
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Hình 4

Hình 5

Hình 6

3

Bước 3: 

- Cắt làm đôi quả cam. (Hình 4) 
- Nhấn một nửa quả cam lên khế 
ép, mở van, máy vắt cam bắt đầu 
hoạt động. Nếu quả cam quá to, 
bạn có thể sử dụng khế ép lớn đặt 
lên khế ép nhỏ. (Hình 5) 
- Để vắt cam được hiệu quả hơn, 
nên điều chỉnh cách nắm giữ quả 
cam để đảm bảo các tép cam được 
sát khế ép. (Hình 6)
- Moto sẽ tự động ngừng quay 
ngay khi bạn không nhấn quả cam 
xuống khế ép nữa.

Lưu ý: Không nên dùng lực quá mạnh 
ấn xuống khế ép, vì như vậy, motor 
chịu sức ép sẽ quay chậm lại và giảm 
thiểu hiệu suất sử dụng của máy.

Hình 9

5

Bước 5:

- Lấy ly nước cam ra, bạn thưởng 
thức một ly nước cam tuyệt vời mà 
không tốn nhiều công sức và thời 
gian. 
- Sau khi vắt xong, rút điện, tháo 
khế ép, lưới lọc và cốc chứa, rửa 
sạch và lưu trữ nơi thoáng mát.

Hình 7

Hình 8

4

Bước 4: 

- Đổ nước cam vào ly. Để làm được 
điều này, bạn hãy đặt ly dưới vòi và 
nhấn nhẹ công tắc xuống (Hình 8), 
khi nước cam chảy hết, nhấn nhẹ 
công tắc trở lại vị trí đóng. (Hình 7) 

 

 

CẢNH BÁO: Không nên vận hành máy liên tục quá 3 phút. Hãy để máy 
nguội, rồi tiếp tục vắt tiếp. Điều này sẽ giúp cho motor bền và kéo dài 
tuổi thọ. 

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN 

Rút điện trước khi vệ sinh máy.

Tháo khế ép và bộ lọc, làm khô sau khi sử dụng. Có thể sử dụng bàn 
chải mềm để làm sạch.

Vệ sinh nắp, thiết bị lọc, khế ép, cốc chứa bằng nước, có thể sử dụng 
chất tẩy nhẹ thông thường và lau khô bằng vải mềm.

Thu dây vào hộc lưu trữ dây điện và cất giữ thiết bị nơi khô ráo.

Không nên bỏ máy đã hư vào sọt rác chung với rác sinh hoạt nhằm 
bảo vệ môi trường.

Ghi chú :

Nếu sản phẩm có sự cố, vui lòng không tự sửa chữa. Hãy liên lạc 
với chuyên viên kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành gần nhất để 
sửa chữa.

TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆT
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BẢNG HƯỚNG DẪN VỆ SINH

VÒI NƯỚC

CÁC BỘ PHẬN 
CỦA MÁY

MÁY
RỬA CHÉN

KHĂN ẨM

CÓ

Metal Filter

CÓ CÓ

CÓ CÓ CÓ

KHÔNG KHÔNG CÓ

CÓ CÓ CÓ

CÓ CÓ CÓ

CÓ CÓ CÓ

CÓ CÓ CÓ

TIẾNG VIỆTTIẾNG VIỆT
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Hãy bảo vệ môi trường của bạn!
Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết 
bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù 
hợp để tái chế.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT


