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THÔNG TIN CHUNG 

____________________________________________________________________________________________ 

Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và trong gia đình, không sử 

dụng vì mục đích thương mại. Xin vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và 

c t giữ nó cẩn thận. Khi thiết bị được trao cho  người khác, nên  hướng  dẫn  họ  

cách  sử  dụng.  Chỉ  sử  dụng  thiết  bị  như  mô  t   trong sách hướng dẫn và 

chú ý đến thông tin an toàn. Hãng Steba sẽ  không chịu trách nhiệm về b t kỳ 

thiệt hại nào nếu không sử dụng đúng theo sách hướng dẫn sử dụng này. 

Thông tin an toàn 

- Kết nối thiết bị với nguồn điện phù hợp với các thông số ghi trên nhãn của 

s n phẩm 

- Thiết bị ph i được sử dụng và cắm theo những yêu cầu thể hiện trên tem nhãn 

s n phẩm 

- Chi sử dụng thiết bị khi dây điện không có b t kỳ v n đề  nào. Kiểm tra dây 

cắm mỗi lần sử dụng 

- Không chạm phích cắm bằng tay ướt 

- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm có điện áp tương thích với điện áp của thiết bị 

- Để rút phích cắm ra, rút từ từ phích cắm chứ không được kéo dây 

- Tắt thiết bị khi sử dụng xong hoặc khi thiết bị bị lỗi 

- Giữ dây điện cách xa nguồn nóng 
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- Không để dây điện bị gập khi sử dụng 

- Không chà sát dây điện trên các cạnh sắc nhọn và không để dây điện bị kẹt 

 

 Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người có 

hạn chế về thể ch t, giác quan, tinh thần hoặc  thiếu kinh nghiệm kiến thức khi  

được giám sát và hướng dẫn kỹ bởi người có kh  năng chịu trách nhiệm về các 

v n đề có thể x y ra. Trẻ em không được  chơi với bao bì s n phẩm. Trẻ em 

không được làm sạch vào b o trì thiết bị trừ khi chúng đủ 8 tuổi và có người 

giám sát. 

- Trẻ em dưới 8 tuổi ph i được giữ cách xa thiết bị và dây điện kết nối với máy 

- Trẻ em ph i được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị và bao bì của 

s n phẩm (như: túi bóng...) 

- Thiết bị không ph i được vận hành bởi 1 bộ đếm thời gian hoặc điều khiển từ 

xa 

- Không nhúng thiết bị vào nước 

- Nhà s n xu t sẽ không chịu trách nhiệm về b t cứ thiệt hại nào khi không sử 

dụng đúng theo sách hướng dẫn này 

- Để tránh b t kỳ nguy hiểm nào, việc sửa chữa ví dụ như dây điện bị hỏng ph i 

được thực hiện bởi đại lý chính hãng được ủy quyền hoặc hãng Steba 
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- Với phần dây điện kéo dài, đ m b o trẻ em không được kéo và chơi với phần 

dây điện 

- Không được cắm thiết bị trong trường hợp không có người giám sát trước khi 

lắp ráp, tháo dỡ và làm sạch 

Thiết bị này được ngăn kín nước lên đến cạnh dưới của 

tay cầm. Không nhúng thiết bị xuống sâu hơn cạnh dưới của hình nón trong 

b t kỳ ch t lỏng nào. Nếu điều này x y ra do tai nạn vô tình, thì không được 

sử dụng thiết bị nữa và ph i gửi đến trung tâm b o hành để xử lý 

- Để thiết bị ở 1 nơi khô thoáng trong nhà bếp 

- Rút phích cắm khi không sử dụng đến thiết bị 

- Tháo rời các lưỡi dao khi bạn rửa các bộ phận của thiết bị 

- Chỉ cắm thiết bị hoạt động khi dao đã ở trong bát trộn, hoặc khu y nó trong 

nồi 

- Tránh để lưỡi dao tiếp xúc gần với ngón tay, tóc, quần áo, dao hoặc các công 

cụ khác bởi vì điều này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng 

- Lưỡi dao không được sử dụng khi bị hỏng.  

- Các bộ phận ph i được thay thế khi chúng bỉ hỏng hóc  

mailto:contact@giangson.vn
http://www.giangson.vn/
http://www.steba.vn/
http://www.berndes.vn/


 

 
CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN 
Add: 41A Nguy n Công Trứ - Hai Bà Tr ng – Hà N i 
Tel: (0888) 605599 
Email: contact@giangson.vn 
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn 

 

 

 

- Sử dụng thiết bị để xay thực phẩm trong vòng vài giây. Nếu thiết bị quá nóng 

hãy để nó mát nguội rồi mới sử dụng tiếp 

- Chỉ sử dụng thiết bị gốc và linh kiện, phụ tùng chính hãng cung c p. Nhà  s n 

xu t sẽ không chịu b t cứ thiệt hại nào khi thiết bị được sửa chửa và thay thế 

bởi bên thứ 3 

LÀM S CH THI T B  

______________________________________________________________ 

- Tách que trộn khỏi mô tơ và đặt que trộn dưới nước nóng hoặc đặt vào máy  

rửa bát. Không nhúng phần mô tơ vào nước. Lau phần mô tơ bằng v i m. 

Chỉ bỏ dao xay bằng công cụ chuyên dụng để tránh gây ra thương tích. Đừng 

để thiết bị ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt. 

- Không nhúng thiết bị vào nước. 

- Không vận hành thiết bị nếu nó bị hư hỏng 

- T t c  bộ phận của đầu xay đều có thể rửa bằng máy rửa bát  

- Gỡ phần chân cao su của cối xay để vệ sinh dễ dàng hơn 

- Một  số  loại  thực  phẩm  như  cà  rốt  có  thể  làm  dính  màu  lên  cốc trộn. 

Nên vệ sinh nó bằng dầu rửa bát 

 

PHỤ KI N ĐI KÈM 

______________________________________________________________ 
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- Bĕm:Trái 

cây, rau, 

ngũ cốc, 

hành tây , 

hoa qu  làm 

đông nhẹ (  

Chú ý: 

không áp 

dụng cho 

các loại qu  

hạt cứng) 

- Tr n:Súp, 

xốt, đồ 

uống, xốt 

Pesto, đá 

- Xay: 

Mayonaise, 

đồ uống 

- Khu y: 

Bột, phô 

mai 

- Bĕm :  Thịt 

sống 

- Đánh:lòng 

trắng trứng, 

kem , nước, 

đồ uống 

- Nghi n:Các 

loại hạt 

(không cho 

quá nhiều 

hạt vào bát 

nghiền để 

lưỡi dao  

không bị 

kẹt), phô  

mai, ngũ cốc 

- Bĕm:Tỏi, 

Rau thơm 

Nghiền:Cá 

 

L P THI T B  

_______________________________________________________________ 
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- Que trộn, bao gồm lưỡi dao các loại, ph i được đặt vào đầu mô tơ và xoay 

cho đến khi khít hoàn toàn. 

Thay đ u dao: 

- Chú ý! Các đầu dao đều r t sắc. Cẩn thận kẻo đứt tay! 

- Luôn rút phích cắm điện khi thay đầu dao! 

- Đặt đầu dao dọc theo trục để đầu trục vừa vào miệng đầu dao.  

- Để gỡ bỏ đầu dao, chỉ được dùng công cụ gỡ bỏ chuyên dụng. Với đầu dao 

băm, đặt mô-tơ thẳng vào trục. 

 

H NG D N SỬ DỤNG 

_______________________________________________________________ 

- Dùng bát nhỏ cho số lượng ít và bát lớn cho số lượng nhiều. Bát cao và hẹp 

tốt hơn bát th p và rộng. 

- Chỉ bật thiết bị khi trục xay đã ở trong bát 

- Có thể xay trực tiếp lượng súp/xốt lớn ngay trong nồi. 

- Chú ý: Cẩn thận kẻo văng bắn ra ngoài 

- Trong nồi hoặc bát, luôn chuyển động trục xay theo đường vòng tròn từ dưới    

đáy dần lên miệng .Luôn nâng trục xay một chút để bắt đầu lưu thông thực                  

mailto:contact@giangson.vn
http://www.giangson.vn/
http://www.steba.vn/
http://www.berndes.vn/


 

 
CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN 
Add: 41A Nguy n Công Trứ - Hai Bà Tr ng – Hà N i 
Tel: (0888) 605599 
Email: contact@giangson.vn 
Website: www.giangson.vn ; www.steba.vn ; www.berndes.vn 

 

 

 

phẩm. Với thực phẩm cứng hơn, không n trục xoay lên thực phẩm để tránh 

làm nóng mô-tơ quá mức. Nếu chỉ có ch t lỏng trong bát, nghiêng bát một xíu 

để tránhvăng ra ngoài. 

- Khi làm kem đánh (whipped cream) hoặc mayonnaise, đặt trục xay chạm đáy 

và từ từ nâng lên. Lặp lại vài lần cho tới khi đạt đến độ đặc mong muốn. 

- Để  tránh  b n  ra  ngoài, để ở t c đ  th p và n nút đ n t c đ  thông 

th ờng,  sau khoảng 1 phút, n “turbo” để chuyển sang t c đ  t i đa. 

 

Chú ý: Thời gian xay các lo i thực ph m nh  sau: 

 

Thực phẩm Thời gian hoạt động Ngừng 

Hỗn hợp đặc 50 giây 4 phút 

Hỗn hợp nhẹ 2 phút 5 phút 

Đánh bột 3 phút 5 phút 

 

Đi u ch nh t c đ  

- Tốc độ Max 14.000rpm , ví dụ để xay thịt  

- Tốc độ Min 7.000rpm để làm kem đánh 

- Bước đệm:  +/- 1.000rpm 

- Bạn sẽ có những kinh nghiệm về tốc độ khi sử dụng nhiều 

- n nút tốc độ bình thường hoặc n nút “turbo” để bật thiết bị 
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- n nút tốc độ bình thường sẽ cho phép điều chỉnh tốc độ bằng các nút tăng 

gi m tốc độ. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn.  

- Lưu ý: Khi chọn chế độ “Turbo”, sẽ không thể điều chỉnh tốc độ. 

 

 

BĔM 

- Trong khi tháo dỡ và làm sạch, nên chú ý giữ 

kho ng  

cách với các cạnh sắc nhọn của dao để tránh bị 

thương 

- Không bao giờ đặt các thiết bị trên và gần bề mặt 

nóng.  

Đặt thiết bị hoạt động trên bề mặt phẳng. 

- Thiết bị này không thích hợp để nghiền đá, hạt cà 

phê,  

sô cô la, các gia vị 

- Nó phù hợp để xay (kho ng 10-15 s/1 lần):  

 Thịt (không có xương và gân) 

 Pho mát cứng 

 Hành tây 
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 Th o mộc 

 Cà chua 

 Đậu phộng 

 Bánh mì 

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy chắc chắn rằng 

không có vật lạ trong bát. Đặt thức ăn vào bát. Luôn 

khóa chặt nắp, các lưỡi dao vào đầu xay. Sau đó đặt 

phần động cơ lên đầu xay và lắp chặt chúng. Các đầu 

xay hoạt động tối đa đến 2 phút. Sau đó, hãy để  nó 

nguội trong kho ng 5 phút. Chỉ tháo nắp khi lưỡi 

dao bị tắc nghẽn. 

 

ĐÁNH 

- Thích hợp cho việc đánh những nguyên liệu 

nhẹ hơn như lòng trắng trứng, kem, hỗn hợp 

bột 

- Nó không thích hợp cho hỗn hợp nặng như bơ 

thực vật và đường. Điều này có thể gây thiệt 

hại tới thiết bị  

- Không nên đánh quá 4 lòng trắng trứng và 400 
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ml kem cùng 1 lúc.  

- Nh n tốc độ cao hoặc nút Turbo để đánh hỗn 

hợp. Di chuyển theo chiều kim đồng hồ để 

đánh hỗn hợp 

NGHI N 

- Thích hợp  cho nghiền rau n u chín chẳng hạn 

như: Khoai tây, củ c i, cà rốt. 

- Không bao giờ nghiền thức ăn cứng hoặc chưa 

n u chín 

- Nguy hiểm! Nguy cơ bỏng! Khi đang nghiền 

thực phẩm trong 1  nồi n u lớn chú ý tới hơi 

nóng. Không nghiền khi đang n u 

- Không bao giờ nghiền thực phẩm với lực quá 

mạnh 

- Gắn, lắp lại thanh nghiền với chuyển động 

xoay trên phần mô tơ 

- Chọn tốc độ th p (2-3). 

- Di chuyển thanh nghiền nhẹ nhàng lên và 

xuống cho đến  khi nguyên liệu được nghiền 

đạt được theo mong muốn 
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