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Hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG
Khi sử dụng thiết bị điện, phải tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm các biện
pháp sau:
ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
 Để ngắt kết nối, cầm phích cắm và rút phích cắm dây điện ra khỏi ổ điện.
 Để bảo vệ khỏi rủi ro điện giật, không nhúng dây điện, phích cắm hoặc đế động cơ trong nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
 Không đê dây điện treo ngang qua cạnh bàn hoặc quầy hàng hoặc chạm vào các bề mặt nóng.
 Tuyệt đối không bỏ máy đang chạy mà không giám sát.
 Cần theo dõi chặt chẽ khi sử dụng máy gần trẻ nhỏ.
 Tránh tiếp xúc với các bộ phận động. Để tay và dụng cụ xa bình nước di động trong khi đang
xay để ngăn ngừa thương tổn cá nhân hoặc làm hỏng máy xay.
 Lưỡi cắt rất sắc. Hãy thận trọng khi xử lý.
 Để giảm rủi ro thương tổn, tuyệt đối không đặt các lưỡi của bộ cắt trên đế mà không bình di
động kẹp bình di động đúng cách.
 Không tìm cách đi vòng qua hệ thống khóa liên động khi đang có điện.
 Không xay các chất lỏng còn nóng trong máy này.
 Không vận hành bất kỳ thiết bị nào khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị
bị sự cố hoặc bị rơi hay hư hỏng theo bất kỳ hình thức nào. Hãy trả lại thiết bị đến Trung tâm
Dịch vụ gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh cơ điện.
 Không sử dụng ngoài trời hoặc cho các mục đích thương mại; thiết bị này chỉ phục vụ mục
đích gia dụng.
 Luôn vận hành thiết bị trên bề mặt bằng phẳng.
 Hãy rút phích cắm máy xay này khi không sử dụng, trước khi tháo hoặc lắp các bộ phận và
trước khi vệ sinh.
 Dùng thiết bị cho các công dụng dự kiến được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này. Sử dụng các
bộ phận kèm theo không phải của nhà sản xuất, bao gồm lon hoặc bình thông thường và các bộ
phận hệ thống chế biến, không được chúng tôi khuyến cáo có thể gây rủi ro cho con người.
SẢN PHẨM NÀY CHỈ ĐỂ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA DỤNG
CÁC CHỈ DẪN VỚI DÂY ĐIỆN
Hãy tuân thủ các hướng dẫn sau đây để đảm bảo sử dụng an toàn dây điện:
 Thiết bị được trang bị một phích cắm phân cực. Loại phích cắm này có một lưỡi cắt to hơn
lưỡi kia. Phích cắm này vừa khít với ổ cắm phân cực chỉ một chiếu. Đây là một đặc tính an toàn
được thiết kế để giảm rủi ro điện giật. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ điện, hãy đảo
ngược phích cắm và thử lại. Nếu vẫn không vừa, hãy liên hệ với một thợ điện đủ năng lực để
thay ổ điện bị hỏng. Không tìm cách chỉnh sửa phích cắm một chiều vì mục đích an toàn của
phích cắm phân cực.

 Bạn có thể sử dụng dây điện kéo dài nếu cần thiết, tuy nhiên cần đảm bảo đã tuân thủ những
hướng dẫn này:
- Dây nối dài phải được bố trí sao cho không kéo qua đỉnh quầy, mặt bàn, không nằm trong tầm
với của trẻ em và không bị vướng.
- Không kéo, vặn hoặc lạm dụng dây điện theo cách khác.
Thiết bị này được trang bị cầu chì tự khôi phục đặc tính này để ngăn ngừa động cơ trong
trường hợp quả tải. Nếu máy tắt đột ngột, hãy rút phích cắm và để nguội ít nhất 15 phút rồi
mới sử dụng lại.
HÃY LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Các bộ phận chứa trong bao bì

Nắp bình chống tràn

Vị trí bảo bảo quản nắp

Hệ thống lưỡi cắt

Đế máy xay

Vệ sinh máy xay theo hướng dẫn trong phần “Vệ sinh và bảo quản máy xay”.

Đặt bình di động trên bề mặt bằng phẳng với phần đầu mở
hướng lên trên. Đổ các thành phần theo sở thích vào bình.
Đảm bảo thực phẩm không vượt quá vạch MAX.

Siết bộ dao cắt trên đầu hở của bình di động. Xay bình lộn
ngược xuống, chỉnh thẳng hàng các mũi tên trên bộ lưỡi cắt
với các mũi tên trên đế và đặt bình vào trong đế.
Chỉ cần ấn nút trên vỏ để xay đơn giản. Để khóa bình di
động vào trong đế để vận hành tự do bằng tay, chỉ cần xoay
bình di động theo chiều kim đồng hồ trong đáy. Máy sẽ
ngừng xay khi bạn nới lỏng khóa nút. Nếu bạn không khá
bình về vị trí phải nút sẽ bật
Quay bình lên và đặt lên một bề mặt bằng phẳng. Thay bộ
dao cắt bằng nắp bình di động. Mang theo bình này cả
ngày để chống khát.

BÍ KÍP: - Sau khi bạn dùng hết nước xay, hãy rửa bình di động và dùng lại trong ngày để đựng
nước hoặc các chất lỏng lạnh khác.
Lưu ý: Để tối ưu hiệu suất, hãy đổ thành phần thực phẩm vào trong Bình di động theo thứ tự
sau: Chất lỏng, thực phẩm tươi, hoa quả đông lạnh, sữa chua và kem.
Bí kíp xay
* Rót chất lỏng trong cốc chức, trừ khi công thức quy định khác.
* Cắt hoa quả cứng và rau thành các miếng không lớn hơn ¾ inch (1,8cm) hoặc 1 inch (2,5cm).
* Không đổ bình quá đầy. Nếu động cơ ngừng chạy, hãy tắt máy xay ngay, rút phích cắm nguồn
và để nguội trong ít nhất 15 phút. Sau đó, lấy bớt một phần thực phẩm và tiếp tục sử dụng.
* Máy xay không nghiền được khoay tây, đánh lòng trắng trứng hoặc các lớp kem sữa phủ trang
trí, trộn bột nhào đặc hoặc nghiền thịt sống.
Làm vệ sinh và Bảo quản máy Xay của bạn
LƯU Ý QUAN TRỌNG: RÚT PHÍCH CẮM ĐIỆN TRƯỚC KHI VỆ SINH. KHÔNG
NHÚNG ĐẾ MÁY XAY VÀO NƯỚC HOẶC BẤT KỲ CHẤT LỎNG NÀO. Dùng miếng
bọt xốp ẩm, mềm và chất tẩy rửa nhẹ để làm vệ sinh bên ngoài đế máy xay. Tất cả các bộ phận
trừ đế máy đều có thể vệ sinh an toàn trong máy rửa chén đĩa. Bạn cũng có thể rửa các bộ phận
trừ đế máy bằng nước xà bông ấm. Cọ rửa kỹ và làm khô.
Bảo quản
Sau khi vệ sinh, hãy lắp lại bộ lưỡi cắt vào đầu để hở của bình di động và đặt lên đế máy. Đóng
tách nắp bình trên đầu còn lại của bình đi động.

