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4. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ  

 
A.  Vệ sinh  
 
Để tránh nguy hiểm:  

- Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh  
- Mỗi khi có thể, rửa xả phụ kiện ngay sau khi chế biến để dễ dàng vệ sinh  
- Không nhúng mô tơ vào nước, sử dụng vật liệu hay chất tẩy ăn mòn, chỉ vệ 

sinh bằng vải ẩm.  
- Lau đáy, nút điều khiển và chân bằng vải ẩm và lau khô kỹ. Những vết bám 

cứng đầu có thể loại bằng vải ẩm với chất tẩy nhẹ không ăn mòn. Không 
nhứng đáy vào chất lỏng.  

- Không sử dụng thanh cạo cứng lên các bộ phận nhựa hoặc kim loại.  
- Không châm nước sôi vào cối xay hoặc đặt các phần nào của thiết bị ào 

nước sôi.  
- Phai màu trên bệ gắn gây ra bởi carotin, ví dụ có thể tẩy bằng dầu ăn 

 
Dao cắt của cối xay có thể tháo ra, vặn ra phía dưới đáy: Cần giữ đáy cối xay và vặn 
cối và đế theo hướng khác nhau.  
 
B.  Cất giữ  
 
Sau khi vệ sinh mọi bộ phận, lau nhẹ bằng vải sạch. Lắp lại các bộ phận và giữ nơi 
khô ráo. Lưu ý vệ sinh tất cả các bộ phận sau mỗi lần sử dụng.  
 
C.  Bảo hành và dịch vụ hậu mãi  
 
Sản phẩm được bảo hành hai năm. Để biết them chi tiết, tham khảo điều kiện bảo 
hành bởi đại lý.  
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Mức Sử dụng Loại hỗn hợp 

1 – 3 Cần đánh bột  Hỗn hợp nặng (Bột bánh, bột bánh mì)  

3 – 4  Càng phẳng  Hỗn hợp nặng vừa (hỗn hợp bột nở)  

5 – 6  Đánh trứng  Hỗn hợp nhẹ (kem, lòng trắng trứng) 

Pulse  Đánh trứng  Ngắt khoảng (hỗn hợp bột nỡ, long trắng trứng)  

 
Với những hỗn hợp nặng, không thao tác máy trên 10 phút và để mô tơ nguội 
xuống vài phút.  
 
B.  Sử dụng cối xay  
 
Trước khi sử dụng cối xay, tham khảo các khuyến cáo an toàn  
 
Cối xay có thể được sử dụng để nghiền mịn hoặc trộn. Có thể sử dụng để trộn súp, 
nước sốt, sữa, thức ăn cho em bé, rau củ quả, nghiền… Cần thiết cắt các thành 
phần cứng thành những miếng nhỏ trước khi cho vào cối xay.  
 
 
 
 
 
 
1. Tháo nắp bệ gắn cối xay (Hình 1)  
2. Cho thực phẩm muốn chế biến vào 
cối xay nhựa  
3. Nhấn nắp vào chặt vị trí (Hình 2)  
4. Đặt nút nắp vào lổ trên nắp  
5. Gắn cối xay vào lổ có sẵn và vặn 
chặt theo chiều kim đồng hồ (Hình 4)  
 
Khuyến cáo cài điều khiển tốc độ ở vị 
trí 6 kẻo không máy hoạt động không 
chính xác  
 
Tháo nút nắp để cho thêm thành phần 
khi thiết bị hoạt động  
Cần thiết tắt thiết bị ngắt quãng để lấy 
váng thực phẩm bên trong cối xay. Vì lý 
do an toàn, rút phít thiết bị và sử dụng 
thanh trộn để lấy váng.  
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1. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG  

 
A.  Khuyến cáo an toàn  
 
An toàn khi kết nối thiết bị  
 
1.  Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và xem minh hoạ, lưu giữ hướng dẫn 

để tham khảo về sau.  

2.  Thiết bị chỉ nhằm sử dụng gia dụng  

3.  Thiết bị không nhằm sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) suy giảm về 

thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi họ được giám 

sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc  sử dụng thiết bị bởi người có trách 

nhiệm cho sự an toàn của họ.  

4.  Kiểm tra điện thế trên bảng thông tin kỹ thuật của thiết bị tương đồng với 

nguồn điện gia đình trước khi kết nối với thiết bị.  

5.  Bảo đảm thiết bị tắt trước khi cắm phít cắm vào ổ cắm.  

6.  Không để dây điện vắt qua cạnh bàn hoặc bàn thao tác , không để dây điện 

tiếp xúc với bề mặt nóng, kể cả bếp.  

7.  Trong trường hợp không có sự tương đồng giữa nguồn điện và phít cắm cuả 

thiết bị, Ổ cắm phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc người có chuyên 

môn để tránh nguy hiểm.  

 
An toàn khi sử dụng thiết bị  
 
1.  Không sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng của các nhà sản xuất khác vì có thể 

gây nguy cơ tổn thương với cá nhân.  

2.  Không sử dụng thiết bị nếu dây điện, phít cắm hoặc bộ phận bị hư hỏng. 

Trường hợp có hư hỏng với dây điện, chỉ có thể được thay thế bởi người có 

chuyên môn trước khi sử dụng sản phẩm.  

3.  Bảm đảm các phụ kiện được gắn chính xác trước khi bật công tắc thiết bị.  

4.  Chỉ sử dụng thiết bị khi tây cầm được khoá, không tiếp cận bên trong cối xay 

bằng tay hoặc vật thể khi thiết bị đang hoạt động.  

5.  Bảo đảm mô tơ dừng hoàn toàn trước khi thay đổi phụ kiện, tháo lắp hoặc vệ 

sinh.  

6.  Thiết bị không nhằm sử dụng cho trẻ em hoặc người khuyết tật nếu không có 

giám sát.  



3 
 

7.  Lưu ý tóc dài, cra vát hoặc các vật dụng khác của quần áo xa thiết bị. Ngắt 

thiết bị ra khỏi ổ cắm trước khi tháo hoặc thay đổi phụ kiện.  

8.  Không cho quá nhiều đồ vào thiết bị. Thông tin lượng cho vào khi sử dụng cối 

xay có thể được tìm thấy ở hướng dẫn thao tác.  

9.  Không để thiết bị ngoài mưa, nắng, …  

10.  Không sử dụng hoặc để các bộ phận của thiết bị gần hoặc tiếp xúc với bề 

mặt nóng (bếp gas, điện hoặc lò nướng)  

11.  Không cho vào cối xay những thành phần có nhiệt độ hơn 80°C.  

12.  Để tránh trào, không cho hơn 1.5 lít chất lỏng vào trong cối xay.  

 
 
An toàn khi vệ sinh và bảo trì thiết bị  
 
1.  Để tránh nguy hiểm, rút phít dây điện trước khi vệ sinh thiết bị  
2.  Không sử dụng chất tẩy hoặc mút nhám để vệ sinh thiết bị  
3. Không để dây điện tiếp xúc với phần nóng của thiết bị.  
4.  Không ngâm đáy mô tơ, phít cắm hoặc dây điện vào nước hoặc bất kỳ chất 

lỏng nào để tránh nguy hiểm.  
5.  Dùng vải ẩm để vệ sinh phần mô tơ. Các phụ kiện rời có thể vệ sinh trong 

máy rửa chén (ngăn trên)  
6. Nếu dây điện bị hỏng, phải được thay thế bởi dịch vụ hậu mãi hoặc người có 

chuyên môn để tránh nguy hiểm.  
 
B.  Thông số kỹ thuật  
 

Model  KM544BN/ KM544BG/ KM544BR  

Nguồn điện  220 – 240V 50/60Hz  

Công suất  450W  

Dung tích cối xay  4L  

Kích thước  Dài: 390 x Rộng: 228 x Cao: 548mm  

Trọng lượng tịnh  5,96Kg  

 
C.  Bảo vệ môi trường   
 

 

Cuối vòng đời hoạt động, thiết bị không được huỷ bỏ như rác thải gia 
đình. Phải được đưa đến trung tâm thu giữ chất thải đặc biệt cho mục 
đích này. Huỷ thiết bị gia dụng riêng biết để tránh ảnh hưởng tiêu cực 
có thể lên môi trường và sức khoẻ và khuyến khích tái chế để tiết kiệm 
năng lượng và tài nguyên.  
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2. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ  

 
A.  Mô tả thiết bị  
 

 

1. Trục xoay  
2. Nút điều chỉnh độ cao  
3. Điều khiển tốc độ  
4. Dây phít cắm  
5. Tô inox  
6. Cần đánh bột 
7. Càng phẳng  
8. Đánh trứng/kem  
9. Bệ gắn cối xay  
10. Cối xay  
11. Nắp cối xay  
12. Nút nắp  

 
 
 
B.  Trước khi sử dụng thiết bị  
 
1.  Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, vệ sinh bệ mô tơ bằng khan ẩm  
2.  Vệ sinh tô đựng và phụ kiện bằng nước xà phòng ấm  
3.  Lau khô kỹ mọi bộ phận  
 
Thiết bị phải được sử dụng chung với tô, nếu sử dụng thiết bị không có cối xay, thiết 
bị không kích hoạt chức năng nếu bệ cối xay không được vặn vào lổ có sẵn cho cối 
xay: hệ thống an toàn sẽ tránh thao tác.  
 

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ  

 
A.  Sử dụng thiết bị  
 
1.  Gắn phít cắm vào ổ cắm  
2.  Cho thực phẩm vào tô (5)  
3.  Nhấn nút điều chỉnh độ cao (2) để nhấc tay quay  
4.  Đặt tô (5) lên máy, vặn tô theo chiều kim đồng hồ càng có thể càng tốt.  
5.  Đặt phụ kiện được chọn bằng cách khoá vào trục xoay (1). Nhấn nút (2) và 

quay hoàn toàn xuống đầu mô tơ  
6.  Sử dụng nút chọn tốc độ để chọn tốc độ từ 1 – 6.  
7. Để sử dụng chức năng xung (dập), Cài nút chọn tốc độ ở Pulse Function 

(xung) và giữ đến thời gian mong muốn. Nhả nút chọn tốc độ để mô tơ về 0.  
8.  Nhấn nút điều chỉnh độ cao (2) để lấy tay quay  
9.   Để tháo tô ra, vặn ngược chiều kim đồng hồ  
10.  Lấy thực phẩm ra khỏi tô bằng thanh trộn.  
11.  Rút phít thiết bị  
 
 
 


