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H NG DẪN S  D NG 

Máy đánh trứng STEBA HM2 
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Điều chỉnh : 

 ∙ Nhấn nút "ON / OFF". 

 ∙ Thiết bị hoạt động. Màn hình hiển thị tốc độ 5. 

 ∙ Với nút "+ / -" tốc độ có thể thay đổi từ 1-8. 

 ∙ Nhấn vào nút Turbo tự động tăng tốc độ 8. 

 ∙ Tốc độ 1-3: đánh chậm, dành cho đánh kem hoặc trộn 

 ∙ Tốc độ 4-8: khuấy và nhào  

 

Que đập : 

Với hỗn hợp chất lỏng, kem, lòng trắng trứng hoặc bột, vui lòng sử dụng 1 hoặc 2 que 

đập 

 

Que móc để nhào: 

Để nhào bột nặng (men bột, …) ,vui lòng sử dụng  cả 2 móc  

 

S  d ng: 

 Làm sạch que đập và móc trước khi sử dụng 

 Đặt và đẩy chặt que đập hoặc que móc  

 Căn cứ theo số lượng hỗn hợp, sử dụng bát trộn cho phù hợp 
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 Lưu ý các thiết bị khác  ví dụ như thìa, bột.. bên trong bát trộn 

 Chọn tốc độ theo các thành phần được sử dụng. 

 Tắt thiết bị trước khi bạn nhấc máy ra khỏi bát 

 Để mở khóa móc hoặc đập,  bấm nút "Eject" ở phía bên của thiết bị. 

 Không bao giờ bấm nút eject trong quá trình sử dụng  

 

Vệ sinh máy:  

 ∙ Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh máy 

 ∙ Tháo móc hoặc đập ra khỏi thiết bị 

 ∙ Không bao giờ nhúng thiết bị vào chất lỏng  

 ∙ Làm sạch dây điện với miếng vải ẩm. 
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