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Nắp mở 

Nắp 

Bình thủy tinh 

Vòng giữ 

Lưỡi dao 
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Thông tin chung 

Thiết bị này chỉ sử dụng cho cá nhân và trong gia đình chứ không sử dụng vì 

mục đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng 

và giữu nó ở một nơi cận thận để sử dụng tiếp cho những lần sau. Chỉ 

sử dụng thiết bị như được mô tả trong sách hướng dẫn và chú ý đến 

thông tin an toàn. 

Thông tin an toàn 

- Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc thiết bị hỏng. Trước mỗi lần sử 

dụng, phải kiểm tra 

- Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt 

- Để ngắt kết nối dây nguồn, phải kéo phích cắm, không kéo giật dây điện 

- Thiết bị không được sử dụng bởi trẻ em và những người có sức khỏe kém, 

hoặc người bị suy giảm khả năng thể chất, thiểu năng hoặc người thiếu 

kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn bởi người 

bảo hộ. 

- Trẻ em không chơi với thiết bị này và bao bì sản phẩm 

- Không để thiết bị này ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm 

- Không nhúng thiết bị vào nước 

- Không bao giờ sử dụng thiết bị sau khi bị tác động lực mạnh, ví dụ: khi bị 

rơi vỡ hoặc trong bất kì trường hợp nào tương tự. 

- Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kì việc sử dụng nào không 

tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. 

Vòng cao su 

Vành ren 
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- Để an toàn, bất kỳ sửa chữa nào (ví dụ : Thay dây nguồn thiết bị ) chỉ nên 

được thực hiện bởi một điểm sửa chữa được ủy quyền. 

- Thiết bị phải được sử dụng trên một bề mặt ổn định và bằng phẳng.Thiết 

bị chỉ dành cho mục đích sử dụng được mô tả trong sách hướng dẫn. 

- Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần một thiết bị tỏa nhiệt đang hoạt động. 

- Không bao giờ đặt tay, thìa nấu ăn của bạn hoặc các vật lạ khác trong bình 

thủy tinh dài khi nó đang hoạt động. 

  Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên,                          

những  người kém năng lực hành vi có thể sử dụng thiết bị nếu đã hiểu rõ 

những nguy hiểm khi sử dụng thiết bị. Trẻ em không được chơi với bao bì 

của sản phẩm. Trẻ em không được vệ sinh thiết bị 

 Thiết bị này không được vận hành bằng cách sử dụng hẹn giờ hoặc một hệ 

thống điều khiển từ xa riêng biệt 

 Không để thiết bị ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt 

 Không nhúng thiết bị vào nước 

 Không sử dụng thiết bị khi có sự cố xảy ra, ví dụ khi nó rơi hoặc bị hư hại. 

 Thiết bị phải được ngắt ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh làm sạch. 

 Không bao giờ sử dụng lưỡi dao mà không có bình thủy tinh. 

 Lau khối động cơ bằng một tấm vải ướt và rửa sạch các dụng cụ thủy 

tinh và nắp bằng xà phòng, sau đó để khô. 

 Khi sử dụng lần đầu tiên, thiết bị có thể có mùi khét nhẹ, điều này là bình 

thường và sẽ mất đi sau vài lần sử dụng bạn không cần phải lo lắng. 

 Chỉ sử dụng thiết bị trong điều kiện đã lắp ráp hoàn chỉnh. 

 Thiết bị không bao giờ được sử dụng khi không có thức ăn hoặc chất lỏng. 

 Không cho các chất lỏng nóng hơn 60°C vào trong bình. 
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C NH BÁO:  

 Khi xay thực ph m ph i cho thêm m t ít n c hoặc dầu d a ngập 

l i dao để cho thiết bị ho t đ ng hi u qu . 

 Khi xay khô nh  xay đậu, l c, v ng không cho quá 1/3 dung tích c i 

xay để b o đ m an toàn l i dao. 

 Xay thực ph m không quá 15s ph i d ng để cho đ ng c  nghỉ m t 

lúc rồi m i xay tiếp. TUY T Đ I KHÔNG Đ C XAY LIÊN TỤC 

VÌ SẼ LÀM CHÁY Đ NG C . 

 

H NG D N S  DỤNG 

Thiết bị sẽ được vận hành và điều chỉnh thông qua: 

- 1 núm xoay ở phía trước động cơ với các thông số: OFF, ON, MIN, MAX 

 OFF: Tắt thiết bị 

 ON: Bật thiết bị 

 MIN: Tốc độ thấp nhất 

 MAX: Tốc độ cao nhất 

- 3 nút ấn bằng cơ ở phía dưới núm xoay với các thông số: PULSE, ICE, 

SMOOTHIE 

 PULSE: Chế độ xung để xay các hạt cứng (lạc, vừng…) 

 ICE: Chế độ bào đá 

 SMOOTHIE: Chế độ xay nhuyễn 

Vận hành thiết bị: 

B c 1: Cắm dây điện vào ổ cắm 

B c 2: Tùy vào thực phẩm cần xay, bạn sẽ lựa chọn cối xay phù hợp 

 Nếu xay thực phẩm khô (đậu, lạc, vừng…) bạn sẽ cho vào cối xay thủy tinh 

bé. 
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 Nếu xay rau, hoa quả, thịt…bạn sẽ cho vào cối xay thủy tinh to 

B c 3: Bật thiết bị bằng cách xoay núm điều chỉnh từ vị trí OFF -> ON. Lúc này 

đèn LED màu xanh sẽ sáng ở núm điều khiển. 

B c 4: Tùy vào thực phẩm bạn muốn xay hãy điều chỉnh tốc độ phù hợp. Xoay 

núm điều khiển từ vị trí MIN đến vị trí MAX để thay đổi tốc độ xay từ thấp đến 

cao. Ngoài ra, lựa chọn các chức năng xay khác: 

 PULSE: xay các loại hạt cứng (Bạn cũng có thể ấn nút này để xay các loại 

rau, củ quả khác) 

 ICE: xay đá viên. 

 SMOOTHIE: Xay nhuyễn 

  B c 5: Sau khi xay xong, bạn tắt thiết bị bằng cách xoay núm điều khiển về 

OFF. 

Làm s ch thiết bị 

- Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện 

- Không nhúng động cơ vào nước 

- Nhấc cốc xay thủy tinh ra và làm sạch bằng nước 

- Lau sạch phần động cơ dưới bằng một tấm vải ẩm. 

- Để thiết bị khô ráo. 
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