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LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. 

CONSERVARE LE ISTRUZIONI 

Componenti principali 
 

SM-CJ5A SM-CJ6 SM-CJ4 SM-CJ5 

 
 

Cono 

Filtro tubo 

 

 
Ciotola 

 
 
 
 
 
 
 

 
Base motore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni sulla sicurezza 
 
 

Questo manuale contiene importanti informazioni per il montaggio, il funzionamento e la manutenzione. Le indicazioni 

generali di sicurezza sono presentate nelle prime pagine del manuale. Conservare il manuale per future consultazioni e per 

istruire i nuovi utenti riguardo al funzionamento del prodotto. 

 

 

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI 

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di 

sicurezza fondamentali. In caso contrario, ci si espone al rischio di incendi, scosse elettriche e/o 

lesioni. 



 

Durante l’utilizzo di apparecchi elettrodomestici occorre sempre adottare delle precauzioni essenziali, incluse le seguenti: 

1. Leggere interamente le istruzioni e conservarle per la consultazione futura. 

2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa corrisponda a quella indicata sulla targhetta. 

3. Togliere la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso, prima di manipolarlo e prima di pulirlo. Pulire il 

corpo motore con un panno umido e asciugarlo. Non immergere in acqua per il risciacquo. 

4. L’apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone (inclusi i bambini) disabili, affette da disturbi mentali o prive di 

esperienza e conoscenza della macchina, a meno che essi non siano supervisionati o istruiti da parte di una persone 

responsabile per la loro sicurezza. 

5. È indispensabile sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’elettrodomestico. 

6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se ha subito un guasto oppure dopo che è caduto o è 

stato in qualche modo danneggiato. Riportare l’apparecchio al più vicino servizio autorizzato d’assistenza tecnica per 

essere esaminato, riparato o sottoposto a una messa a punto elettrica o meccanica. 

7. Evitare che il cavo sporga oltre il bordo di un tavolo o piano di lavoro o che entri in contatto con superfici calde. 

8. In caso di danni al cavo di alimentazione, la sostituzione di quest'ultimo deve essere sempre effettuata dal fornitore, dal 

suo servizio di assistenza o da una persona analogamente qualificata onde evitare rischi. 

9. Non utilizzare l'apparecchio se il cono girevole è danneggiato. 

10. Spegnere l'apparecchio prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi alle parti in movimento quando sta funzionando. 

11. Durante l’uso, tenere mani, capelli, vestiti,spatole ed altri utensili lontani dalla centrifuga, in modo da evitare lesioni alle 

persone e/o danni all'apparecchio. 

12. Lavare tutte le parti e i componenti a contatto con il succo, quindi sciacquarli con acqua e lasciarli ad asciugare. 

Scheda tecnica  
 

MODELLO SM-CJ4 SM-CJ5 SM-CJ5A SM-CJ6 

ALIMENTAZIONE 180W 180W 230W 230W 

TENSIONE NOMINALE 230V 230V 230V 230V 

FREQUENZA 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 

VELOCITA’ 1800rpm 1800rpm 1450rpm 980rpm 

DIMENSIONI 310*220*360 340*340*420 340*210*480 360*280*470 

 

 
Istruzioni all’uso  

 

1. Inserire un recipiente di capienza adeguata sotto alla bocca di espulsione prodotto. 

2. Premere il pulsante per attivare il funzionamento dell'apparecchiatura. 

3. Tagliare a metà il prodotto da spremere e posizionarlo sul cono di spremitura . 

4. Esercitare una leggera pressione sul prodotto per avviare la spremitura (solo per modello SM-CJ4 SM-CJ5). 

5. Abbassare il pressore per avviare la spremitura del prodotto (solo per modello SM-CJ5A SM-CJ6). 

Per ottenere una spremitura ottimale, è necessario che i prodotti da spremere siano a temperatura ambiente. 

6. Premere il pulsante per arrestare il funzionamento dell'apparecchiatura a fine lavoro. 

Se l'apparecchiatura è al primo uso, prima di attivare il funzionamento togliere l'eventuale pellicola protettiva di 

rivestimento ed effettuare una pulizia accurata in modo da eliminare gli eventuali residui del materiale di costruzione. 

 
 
 
 
 

 



 

Pulizia 
 

Prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura (a fine giornata o quando necessario), disinserire l'alimentazione 

elettrica generale (oppure scollegare la presa elettrica). 

1. Smontare il cono di spremitura e la vaschetta. 

2. Lavare i componenti con acqua potabile, risciacquarli, asciugarli accuratamente e rimontarli. 

3. Pulire accuratamente il piano di lavoro e tutte le zone circostanti. 

4. Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura con un panno umido o con una spugna. 

 

Cautela - Avvertenza 

Effettuare le operazioni di pulizia esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare. 

Non usare nel modo più assoluto prodotti di pulizia corrosivi, infiammabili o che contengono sostanze 

nocive alla salute delle persone. 

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, dopo aver effettuato 

la pulizia e disinserito l'alimentazione elettrica generale (oppure scollegato la presa elettrica), 

proteggerla in modo adeguato per mantenerla pulita. 

 
 
 

SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO DI QUESTO PRODOTTO 
 

Questo prodotto è sviluppato e realizzato con materiale di alta qualità e componenti che possono essere riciclati e 

riutilizzati. 

Il simbolo indica che, al termine del suo ciclo di vita, questo apparecchio elettrico o elettronico non deve 

essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di riporre questi componenti nel deposito 

comunale di raccolta prodotti riciclabili. 

Nell'Unione Europea sono in vigore sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Aiutateci a 

difendere l'ambiente. 



 

Componentele principale ale aparatului 
 

 

SM-CJ5A SM-CJ6 SM-CJ4 SM-CJ5 

 
 

Con 

Filtru 

 

 
Bol 

 
 
 
 
 
 
 

 
Motor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informatii de siguranta 
 
 

 
 

Citiți și înțelegeți întregul manual înainte de a încerca să asamblați si să utilizați aparatul. 

Acest manual conține informații importante despre asamblare, operare și întreținere. Informații generale privind 

siguranța sunt prezentate în aceste primele câteva pagini. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe 

ulterioare și pentru noi utilizatori ai acestui aparat. 

 

 

SIGURANȚE IMPORTANTE 

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță. 

CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE 

ÎNAINTE DE  UTILIZARE. 



 

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, acestea sunt 
următoarele: 

 
1. Citiți toate instrucțiunile și salvați-le pentru referințe ulterioare. 
2. Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea din priza corespunde celei indicate pe plăcuța cu caracteristici tehnice. 

3. Deconectați aparatul din priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a pune sau scoate componente și înainte 

de curățare. Curățați carcasa motorului cu o cârpă umedă și ștergeți-o pe urma cu o carpa uscată. 

4. Aparatul  nu este destinat utilizării persoanelor cu dizabilități, cu aberații mentale sau fără experiențe și 

cunoștințe conexe (inclusiv copii), cu excepția cazului în care sunt supravegheați și îndrumați de 

persoanele care sunt responsabile pentru siguranța utilizării produsului. 

5. Nu utilizați aparatul cu cablu de alimentare deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau că este 

scăpat sau deteriorat în orice mod. Returnați aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizat pentru 

verificare, reparare sau reglare electrică sau mecanică. 

6. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingă suprafața fierbinte. 
7. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de o persoană calificată în 

mod similar, pentru a evita pericolul. 
8. Nu utilizați aparatul dacă conul rotativ este deteriorat. 

9. Opriți aparatul înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de componentele care se deplasează în uz. 

10. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și răzuitorul și alte unelte departe de aparat în timpul funcționării, 
pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și deteriorarea storcătorului. 

11. Spălați toate componentele care intra în contact cu sucul. Se spală cu apă și se răcește pentru uscare. 
 

 

Informatii tehnice 
 

MODEL SM-CJ4 SM-CJ5 SM-CJ5A SM-CJ6 

PUTER 180W 180W 230W 230W 

ALIMENTARE 230V 230V 230V 230V 

FRECVENTA 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 

VITEZA 1800rpm 1800rpm 1450rpm 980rpm 

DIMENSIUNI 310*220*360 340*340*420 340*210*480 360*280*470 

 
Instructiune de operare 

 

1. Așezați recipientul cu o capacitate adecvată sub deschiderea de evacuare a produsului. 

2. Apăsați butonul pentru a porni aparatul. 

3. Se taie produsul în jumătate și se pune pe conul de suc. 

4. Apăsați ușor produsul în jos pentru a începe succarea (numai pentru modelul SM-CJ4 SM-CJ5). 

5. Coborâți presa pentru a porni produsul cu suc (numai pentru modelul SM-CJ5A SM-CJ6). 

6. Apăsați butonul pentru a opri aparatul când ați terminat. 

7. Dacă este prima dată când aparatul este folosit, îndepărtați eventualele garnituri de protecție și curățați cu 
exactitate pentru a îndepărta resturile de materiale de construcție înainte de a porni. 

 
 
 



 

Curatarea 
 

Înainte de a curăța aparatul (la sfârșitul zilei sau când este necesar), opriți alimentarea (sau deconectați cablul de 
alimentare). 

1. Scoateți conul și rezervorul. 

2. Spălați piesele cu apă potabilă, clătiți și uscați bine și reasamblați-le. 

3. Curățați cu precizie suprafața de lucru și toate zonele înconjurătoare. 

4. Curățați suprafețele aparatului extern cu o cârpă sau un burete umed. 

Atenție - Precauție 

Curățați numai cu detergenți siguri pentru alimente. Nu utilizați niciodată produse 

de curățare corozive sau inflamabile sau produse care conțin substanțe nocive 

pentru sănătatea umană. 

Pentru perioade lungi de neutilizare, după curățarea și oprirea alimentării aparatului (sau 

deconectați cablul de alimentare), acoperiți-l corespunzător pentru al menține curat. 

 

 
Eliminarea corecta a acestui produs 

 
 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în 

întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății oamenilor datorită eliminării 

necontrolate a deșeurilor, reciclați-o în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a 

resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și de colectare 

sau contactați distribuitorul unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru 

reciclarea ecologică



 

Key to main components of the appliance  
 

 

SM-CJ5A SM-CJ6 SM-CJ4 SM-CJ5 

 
 

Cone 

Filter 

 

 
Bowl 

 
 
 
 
 
 
 

 
Base motor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Safety information  
 
 

 
 

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. This 

manual contains important information about the assembly, operation and maintenance. General safety information is 

presented in these first few pages. Please keep this manual for future reference and to educate new users of this 

product. 

 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS 

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, otherwise, 

the potential risk of fire, electric shock and/or injury will be occurred. 

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. 

SAVE THIS INSTRUCTION. 



 

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following: 

 
1. Read all instructions, and save it for future reference. 

2. Before use, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate. 

3. Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Clean motor 

housing with wet cloth, and wipe dry. Don't dip in water for rinse. 

4. The instrument is not intended to be used by persons disabled, with mental aberration or without related 

experiences and knowledge (including children), except they are supervised and directed by persons who are 

responsible for their safety to use the product. 

5. Colse supervision is necessary for any appliance being used by or near children. 

6. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped 

or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or 

electrical or mechanical adjustment. 

7. Don't let supply cord hang over edge of table or worktop, or touch hot surface. 

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified 

person in order to avoid hazard. 

9. Don't use the appliance if the rotating cone is damaged. 

10. Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use. 

11. Keep hands, hair, clothing, as well as scraper and other utensils away from juicer during operation to reduce the 

risk of injury to persons, and damage to the juicer. 

12. Wash all parts and components contact with juice. Flush them with water and cool for dry. 

 
 

 

Technical information  
 

MODELLO SM-CJ4 SM-CJ5 SM-CJ5A SM-CJ6 

POWERINPUT 180W 180W 230W 230W 

RATED VOLTAGE 230V 230V 230V 230V 

FREQUENCY 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 

SPEED 1800rpm 1800rpm 1450rpm 980rpm 

DIMENSIONS 310*220*360 340*340*420 340*210*480 360*280*470 

 
Operation Instruction  

 

1. Place a recipient with suitable capacity under the product ejection opening. 

2. Press the button to start the appliance. 

3. Cut product to be squeezed in half and place it on the juice cone . 

4. Lightly press the product down to start juicing (for model SM-CJ4 SM-CJ5 only). 

5. Lower the presser to start juicing the product (for model SM-CJ5A SM-CJ6 only). 

6. Press the button to stop the appliance when finished. 

If it is the first time the appliance is used, remove any protective linings and accurately clean to remove 

any construction material residue before starting it. 

 
 



 

Cleaning 
 

Before cleaning the appliance (at the end of the day or when necessary) turn the power off (or unplug the power cord). 

1. Remove the cone and tank. 

2. Wash parts with drinkable water, rinse and dry thoroughly and reassemble. 

3. Accurately clean the work surface and all surrounding areas. 

4. Clean external appliance surfaces with a damp cloth or sponge. 

 

Caution - Precaution 

Only clean with food safe detergents. Never use corrosive or flammable cleaning 

products or products that contain substances harmful to human health. 

For long periods of disuse, after cleaning and turning off appliance power (or unplugging 

the power cord), adequately cover it to keep it clean. 

 

 
Correct disposal of this product  

 
 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout 

the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, 

please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 

They can take this product for environmental safe recycling.



 

 


