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Please read this manual first!
Dear Valued Customer,
Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best
results from your appliance which has been manufactured with high quality
and state-of-the-art technology. For this reason, please read this user manual and all other provided documents carefully before using the appliance
and keep it as a reference for future use. If you hand over the appliance to
someone else, give the user manual as well. Follow the instructions by paying
attention to all the information and warnings in the user manual.
Meanings of the symbols
Following symbols are used in various sections of this manual:
Important information and useful hints about
usage.
WARNING: Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
Suitable for contact with food.
Do not immerse the appliance, the power
cable, or the power plug in water or any other
liquid.

This product has been produced in environmentally-friendly, state-of-the-art facilities.
Conforms to the WEEE Directive.
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1. Measuring cap
2. Lid
3. Leak-proof gasket
4. Measuring jug
5. Blending shaft
6. Jug placement feet
7. Motor unit
8. On(I) / OFF(O) button
9. Speed adjustment button
10. Non-slip feet

Pulse
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11. Cable winding bay
12. Smoothie button
13. Frozen food button
14. Sauce button
15. Pulse
16. Blending accessory
In case of lose, break or need replacement for the parts below:
•• Jug with top cover – complete set
(2,3,4)

The values which are declared in the markings affixed on your appliance or the other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according
to the usage of the appliance and ambient conditions.

•• Plunger – black part that you use
to shovel fruits/veggies in to the
jug from top cover hole (1)
•• Set of 4 rubber feet (10)

Technical data
Voltage: 220-240V~ 50/60 Hz
Power consumption:
1600 W
Rights to make technical and design changes are reserved.
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mportant safety and
1 Ienvironmental
instructions
This section contains safety instructions that will
help protect from risk of personal injury or material
damage.
Failure to follow these instructions voids any granted warranty.

1.1 General safety

• Read all instructions.
• This appliance may be used by people whose
physical, perceptive or mental skills are impaired or
who are inexperienced or not knowledgeable about
the appliance as long as they are supervised or
informed and made understood the safe use of the
appliance and the encountered dangers. Children
should not play with the appliance.
• Do not operate any appliance with a damaged cord
or plug or after the appliance malfunctions, or is
dropped or damaged in any manner. Contact the
manufacturer at their customer service telephone
number for information on examination, repair, or
adjustment.
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mportant safety and
1 Ienvironmental
instructions
• The use of attachments, including canning jars, not
recommended by the manufacturer may cause a
risk of injury to persons.
• Do not attempt to dismantle the appliance.
• Do not operate or place any part of this appliance or
its parts on or near hot surfaces.
• Do not use the device for hot food.
• Your mains power supply should comply with the
information supplied on the rating plate of the
appliance.
• Do not use the appliance with an extension cable.
• Do not touch the plug of the appliance with damp
or wet hands.
• Unplug from outlet when not in use, before putting
on or taking off parts, and before cleaning.
• Hold the blending shaft of the appliance carefully
during transportation and cleaning.
• Never touch blades while using the appliance.
There is the possibility of injury due to incorrect
usage.
• Avoid contacting moving parts.
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mportant safety and
1 Ienvironmental
instructions
• Do not use outdoors.
• Do not let cord hang over edge of table or counter.
• Keep hands and utensils out of container while
blending to reduce the risk of severe injury to
persons or damage to the blender. A scraper may
be used but must be used only when the blender
is not running
• Blades are sharp. Handle carefully.
• Always operate blender with cover in place.
• Do not blend hot liquids.
• This appliance has a polarized plug (one blade is
wider than the other). To reduce the risk of electric
shock, this plug will fit in a polarized outlet only
one way. If the plug does not fit fully in the outlet,
reverse the plug. If it still does not fit, contact a
qualified electrician. Do not modify the plug in any
way.
• After cleaning, dry the appliance and all parts
before connecting it to mains supply and before
attaching the parts.
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mportant safety and
1 Ienvironmental
instructions
• Do not immerse the appliance, the power cable, or
the power plug in water or any other liquid.
• If you keep the packaging materials, store them out
of the reach of children.
• Children shall not use the appliance. Keep the
appliance out of the reach of children.

•SAVE
•
THESE INSTRUCTIONS

1.2 Compliance with the WEEE Directive and
Disposing of the Waste Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts
and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the
collection center for the recycling of electrical and electronic
equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.
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mportant safety and
1 Ienvironmental
instructions
1.3 Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive
(2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.
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2 Use
2.1 Initial use
Clean the parts of the appliance prior to initial use (see 3.1).

2.2 Operation
WARNING: Do not operate the appliance when empty.
Maximum temperature allowed inside the appliance is 60°C.

Place your appliance on a
solid and flat surface.

Put the ingredient you want
to process into the jug (3)
and place the lid (2) on it.

Place the measuring cap (1)
on the lid (2) so that the tab
on it seats on the slots of
the lid, turn it to the "Lock"
position and secure.

Put soft foods or liquids before adding hard foods or ice.
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2 Use
Adding some water into the appliance will allow it run smoothly
(e.g. 40ml water for 60gr solid food). Add the water before the
ingredients.
If you want to add food into the jug (3) during the blending process, use the measuring cap (1) inlet. Raise this cap and feed
the food in through this opening.
WARNING: Do not insert any foreign objects into the jug
(3) when the appliance is in use.
2

3
1

2

Plug in the appliance and
move the ON/OFF button (8)
down to (I) position.
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Process the ingredients at
the desired speed using
the speed adjustment button (9). When the process is
complete, move the ON/OFF
button (8) up to (O) position
and unplug the appliance.

1

Pull up the jug (3) without
turning it to remove it from
the motor unit (7). Open the
lid (2) and take out the food.

2 Use
You can use the measuring cap (1) or the measuring cap inlet to
add ingredients into the jug (3) during the process. To remove
the measuring cap, slightly turn it to the "Open" direction and
pull gently.
WARNING: Gradually increase the speed of the appliance.
Do not operate it at the highest speed suddenly. Otherwise the
motor may overheat.
WARNING: Do not run the appliance continuously for more
than 2 minutes. Let it cool for 5 minutes before operating it
again.
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2 Use
2.2.1 Automatic programs
The appliance is equipped with three automatic programs that you can
use: Smoothie (12), Frozen food (13), and Sauce (14).

2

2

1

1

3

Put the ingredients in the
jug (3) and close the lid (2).
Move the ON/OFF button (8)
down to (I) position.

Select the desired automatic
program. The light of the selected program will turn on
and the program will start to
operate at different speeds.
It will stop about 26 seconds
later.

When the process is complete, move the ON/OFF
button (8) to (O) position
and unplug the appliance.

2.3 "Pulse" position
Press "Pulse" (15) while the speed adjustment button (9) is in "OFF" position for mixing with high-speed short pulses. The appliance will stop
when you release the button.

2.5 Blending accessory
You can use this accessory to put in the jug (3) the ingredients that remain
on the sides and have not been blended in the blending process.
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2 Use
WARNING: Make sure that the appliance is in OFF (8) (O) position and at full stop while using the blending accessory (16).
If you want to stop the appliance at any time during the operation, move the ON/OFF button (8) to (O) position.

2.6 Motor protection
Automatic motor protection will get activated and stop the appliance
when the appliance overheats. In this case;
1. Move the ON/OFF button (8) to (O) position.
2. Unplug the appliance.
3. Let it cool for 15-20 minutes.
4. Pull up and remove the jug (3).
5. Turn the motor unit (7) upside down and press the "Reset" button on
the bottom side of it.

15 / EN

2 Use
If the "Reset" button does not work, let the appliance cool for a
bit longer time and try again.
After using the "Reset" button, you can set up and resume using the appliance again.
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3 Cleaning and care
3.1 Cleaning

Add 1 or 1 ½ cups of lukewarm water and some drops
of dish-washing liquid into
the jug (3) and operate it at
speed level (9) "4" for a couple of seconds.

Unplug the appliance before
cleaning.
Wait for the accessories
used to stop completely.

Pull up the jug (3) to remove
it from the motor unit (7).

Then rinse it.

You can wash the jug (3) and the caps/lids (2) in your dishwasher. It is recommended to clean the appliance immediately after
using.
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3 Cleaning and care
WARNING: Do not immerse the motor unit (7) in water.
You can wipe it with a damp cloth.

3.2 Storage
•• If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
•• Unplug the appliance and wait for it to cool completely before storing it.
•• Keep the appliance and its accessories in their original packages.
•• Store it in a cool, dry place.
•• Always keep the appliance out of the reach of children.

3.3 Handling and transportation
•• During handling and transportation, carry the appliance in its original
packaging. The packaging of the appliance protects it against physical
damages.
•• Do not place heavy loads on the appliance or on the packaging. The appliance may get damaged.
•• Dropping the appliance may render it non-operational or cause permanent damage.
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请首先阅读本手册！
亲爱的顾客，
感谢您选购此 Beko 产品。我们的产品具有高品质，且采用先进的技术生
产，希望您能从中获取最大的效益。因此，使用本产品前，请仔细阅读本用
户手册和附带的其它文件，并妥善保管，以备日后使用。如果将本产品转让
他人，请一并移交用户手册。遵守说明，注意用户手册中的所有信息和警
告。
符号含义
在本手册的不同章节使用了下列符号：
有关使用的重要信息和有用的提
示。
警告：有关生命和财产安全之危险
情况的警告。
适合接触食物。
本设备、电源线或电源插头不得浸
泡在水或任何其它液体中。

本产品由高度环保的现代化工厂制造。
本装置符合 WEEE 指令。

1. 测量盖
2. 盖子
3. 防漏垫
4. 量杯
5. 混合轴
6. 杯立脚
7. 电机装置
8. 开 (I)／关 (O) 按钮
9. 速度调整按钮
10. 防滑支腿
11. 电缆缠绕槽
12. 平顺按钮
13. 冷冻食物按钮
14. 酱汁按钮
15. 脉冲
16. 混合配件

技术数据
电压：220-240V~ 50/60 Hz
功率消耗： 1600 W
保留技术和设计变更权。

当遗失、损坏或需要更换下
列零件时：
••带顶盖的杯子 - 完整套装
(2,3,4)
••活塞 - 用于将水果/蔬菜从
顶盖孔内推入杯中的黑色
部件 (1)
••一套 4 只橡胶脚 (10)

产品标识或其附带之印刷材料上注明的数值是根据相关标准，在实验室中获得的。这些数值可能因设备使用和环境条件之
不同而异。
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1 重要的安全和环境说明
本节包含的安全须知有助于避免发生人身
伤害或财产损失之风险。
若未遵循这些说明将导致保修条款失效。

1.1 一般安全
•阅读所有说明。
•如果有人负责监管和提供有关安全使用该
装置及相关危险的指导，该装置可以由体
力、感知力和智力下降以及技术不熟练或
无经验之人员使用。儿童不得摆弄本装
置。
•在装置发生故障、掉落或发生任何损坏
后，请勿操作电源线或插头损坏之装置。
通过客户服务电话号码联系生产商，获取
关于检查、维修或调整的信息。
•使用制造商未建议之附件，包括罐头瓶，
可能导致受伤。
•请勿试图拆解本装置。
•请勿在高温表面上方或附近操作或放置本
装置的任何部分。
•本装置不得用于高温食物。
21 / CN

1 重要的安全和环境说明
•确保电源符合设备铭牌上提供的信息。
•本装置不得使用加长电源线。
•请勿使用湿手接触本装置的插头。
•不使用时、安装或取下部件时或清洁前，
从插座拔下插头。
•运输和清洁过程中，小心固定好装置的混
合轴。
•使用本装置时，切勿接触刀片。可能因使
用不当导致受伤。
•避免接触运动部件。
•请勿在户外使用。
•电源线不得挂在桌子或台面边缘上方。
•混合过程中，手和餐具不得进入容器，以
避免人员受伤或搅拌器损坏的危险。可使
用刮刀，但仅可在搅拌器未运行时使用
•刀片十分锋利。小心处理。
•操作搅拌器时务必盖好盖子。
•请勿混合高温液体。
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1 重要的安全和环境说明
•此装置带有极性插头（插头的其中一片金
属片比另一片要宽）。为避免电击危险，
此插头仅可以一种方式插入极性插座。如
果插头未完全插入插座，请将插头翻转。
如仍无法插入，请联系有资质的电工。请
勿对插头进行改动。
•清洁后，晾干本装置和所有零件，而后连
接主电源和连接零件。
•本设备、电源线或电源插头不得浸泡在水
或任何其它液体中。
•如果保留包装材料，应置于儿童不可及之
处。
•儿童不得使用本装置。本装置应置于儿童
不可及之处。

••

保管好说明书
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1 重要的安全和环境说明
1.2 符合 WEEE 指令和废旧产品处置：
本产品符合 EU WEEE 指令 (2012/19/EU)。本产品带有电气
和电子设备废品的分级符号 (WEEE)。
本产品采用可以重复使用和适合回收的优质零件
和材料制成。在本装置使用寿命结束时，请勿作
为日常生活垃圾进行处置。而应将本产品送至电
器和电子设备回收中心进行处置。请咨询您的当
地机构了解关于此类回收中心的详细信息。

1.3 符合 RoHS 指令
您购买的本产品符合 EU RoHS 指令 (2011/65/EU)。其不含
有指令中规定的有害和被禁止的材料。

1.4 包装信息
产品包装采用符合国家环境法规的可回收材料制
成。请勿将包装材料与生活垃圾或其它垃圾一起处
置。应将包装材料运送至当地机构指定的包装材料
回收点。
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2 使用
2.1 初次使用
初次使用前，清洁本装置的零件（参见 3.1）。

2.2 操作
警告：请勿空置操作本装置。
装置内允许的最高温度为 60°C。

将装置放置在牢固和平
坦的表面。

将希望处理的原料放入
杯体 (3) 内，并将盖子
(2) 盖好。

将测量盖 (1) 方在盖子
(2) 上，使其凸起部分
处于盖子的槽内，转
动至“锁定 (Lock)”
位置并固定。

添加较硬的食物或冰块之前，放入软质食物或液
体。
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2 使用
向装置中添加一些水可以使其运行得更平顺（例如
每 60 克固体食物加 40 毫升水）。在加入原料之前
加水。
如果在混合过程中想要向杯体 (3) 内添加食物，使
用测量盖 (1) 入口。升起此盖，并通过开口送入食
物。
警告： 装置使用时，请勿将任何异物插入杯体
(3) 内。

2

3
1

2

将装置插入电源并将
开/关按钮 (8) 向下打
至 (I) 位置。
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使用速度调节按钮 (9)
以所需的速度处理原材
料。处理完成后，将
开/关按钮 (8) 向上打
至 (O) 位置并拔下电
源。

1

拉出杯体 (3) 且不转
动，将其从电机单元
(7) 上移除。打开盖子
(2) 并取出食物。

2 使用
处理过程中，您可以使用测量盖 (1) 或测量盖入口
添加原材料至杯体 (3) 内。要移除测量盖，将其轻
轻转至“打开”方向并向上轻拉。

警告：逐渐增加本装置的速度。请勿突然以最高
速度操作。否则电机可能过热。

警告：请勿让本装置支持运行超过 2 分钟。再次
使用前，应让其冷却 5 分钟。
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2 使用
2.2.1 自动程序
本装置带有三种自动程序可供使用：平顺 (12)、冷冻食物
(13) 和酱汁 (14)。

2

2

1

1

3

将原材料放入杯体 (3)
中并盖上盖子 (2)。将
开/关按钮 (8) 打到 (I)
位置。

选择所需的自动程序。
所选程序的灯亮起，且
程序开始以不同的速度
操作。其将在大约 26
秒后停止。

当完成处理后，将开/
关按钮 (8) 打到 (O)
位置并拔下插头。

2.3 “脉冲”位置
当速度调整按钮 (9) 在“关机”位置时，按下“脉冲”
(15) 以高速短程脉冲进行搅拌混合。松开按钮，本装置即
停止。

2.5 混合配件
您可以使用此配件将留在侧面，混合过程中未被混合搅拌
的原材料放入杯体 (3) 内。
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2 使用
警告： 使用混合配件 (16) 时，确保本装置处于关
机 (8) (O) 位置并完全停止。
如果想在操作过程中随时停止本装置，将开/关按
钮 (8) 打至 (O) 位置。

2.6 电机保护
本装置过热时，自动电机保护将激活，并将本装置停机。
在此情况下；
1.将开/关按钮 (8) 打至 (O) 位置。
2.拔下装置插头。
3.让其冷却 15-20 分钟。
4.拉起并移除杯体 (3)。
5.将电机单元 (7) 翻转并按下位于其底部的“重置”按钮。
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2 使用
如果“重置”按钮未起作用，让装置冷却更长一段
时间再重试。
在使用“重置”按钮后，您可以通过装置重新设置并恢
复。

30 / CN

3 清洁与维护
3.1 清洁

在杯体 (3) 装入 1 杯或
1 ½ 温水，并滴入几滴
洗碗液，而后在速度等
级 (9)“4” 操作本装
置数秒钟。

清洁前，应拔下装置插
头。
等待使用的附件完全停
止。

向上拉杯体 (3) 将其从
电机单元 (7) 上移除。

然后用水清洗。

您可以在洗碗机中清洗杯体 (3) 和盖子 (2)。建议在
使用后立即清洁本装置。
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3 清洁与维护
警告： 请勿在水中浸入电机单元 (7)。您可以使
用湿抹布擦拭之。

3.2 存放
••如果打算长时间不使用本装置，请小心存放。
••拔下插头，并等待其完全冷却，而后进行收纳。
••本装置及其附件应存放在原始包装中。
••在凉爽、干燥的位置存放。
••本装置应置于儿童不可及之处。

3.3 处置和运输
••处置和运输期间，应在原始包装中存放本装置。装置的包
装可以防止其受到物理损坏。
••请勿在本装置或包装上放置重物。否则，装置可能受损。
••本装置掉落可能导致其不可操作或发生永久损坏。
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โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อน!
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,
ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เบโค
เราหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วย
คุณภาพสูงและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์
ได้เต็มประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงเอกสาร
ประกอบฉบับอื่นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน
และเก็บไว้เป็น
เอกสารอ้างอิงส�ำหรับการใช้งานในอนาคต หากท่านต้องการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปยังผู้อื่น
กรุณาแนบคู่มือการใช้งานด้วยและขอให้
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ และข้อควรระวังในคู่มือการใช้งานฉบับนี้
ความหมายของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ในส่วนต่างๆของคู่มือการใช้งานฉบับนี้:
ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ และค� ำ แนะน� ำ ที่ มี ป ระโยชน์
เกี่ยวกับการใช้งาน
ค�ำเตือน:
ส�ำหรับเหตุการณ์อันตรายที่
เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
เหมาะส�ำหรับสัมผัสกับอาหารได้
ห้ามแช่เครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟ, หรือปลั๊กไฟ
ในน�้ำหรือ้ของเหลวชนิดอื่น

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตในโรงงานที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับข้อก�ำหนด WEEE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ฝาปิดใช้ส�ำหรับตวง
ฝาครอบปิดเครื่อง
ประเก็นกันรั่ว
เหยือกตวง
แกนหมุนส�ำหรับปั่น
ขาส�ำหรับวางตั้งเหยือก
ชุดมอเตอร์
ปุ่ม เปิด(I) / ปิด(O)
ปุ่มปรับความเร็ว
ขาตั้งกันลื่น
ช่องส�ำหรับพันสายไฟเก็บ
ปุ่มส�ำหรับปั่นสมูธตี้
ปุ่มส�ำหรับปั่นอาหารแช่แข็ง
ปุ่มส�ำหรับปั่นน�้ำซอส
ปุ ่ ม ป ั ่ น แ บ บ สั่ น ก ร ะ แ ท ก
(Pulse)
16. อุปกรณ์เสริมส�ำหรับปั่น

ข้อมูลด้านเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 โวลท์~
50/60 เฮิร์ตซ์
ก�ำลังไฟทีใ่ ช้: 1600 วัตต์
Rights to make technical and
design changes are reserved.

ค่าต่างๆ ที่ระบุในเครื่องหมายที่ติดบนผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารอื่นที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ คือผลที่ได้ในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
และสภาพแวดล้อม.
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 วามปลอดภัยที่ส�ำคัญ และค�ำแนะน�ำ
ค
1 ด้านสิ่งแวดล้อม และค�ำแนะน�ำด้านสิ่ง
แวดล้อม
ส่วนนี้ประกอบด้วยค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัย
ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการบาดเจ็บส่วน
บุคคลหรือความเสียหายของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์.
การไม่ได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังกล่าวนี้
ท�ำให้
การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

•อ่
• านค�ำแนะน�ำทั้งหมด
•เครื
• ่ อ งใช้ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตราฐานความ
ปลอดภัยระดับนานาชาติ
•เครื
• ่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานได้โดยบุคคลผู้
ที่มีทักษะบกพร่องทางกายภาพ, ทางการรับรู้
หรือทางจิต หรือผูท
ั ไี่ ม่มป
ี ระสบการณ์หรือความ
รู้เกี่ยวกับเครื่องใช้นี้ โดยตราบเท่าที่เขาเหล่านั้น
ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับการบอกกล่าว
และท�ำความเข้าใจในการใช้งานเครื่องใช้อย่าง
ปลอดภัย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเด็กไม่ควร
เล่นเครื่องใช้นี้
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 วามปลอดภัยที่ส�ำคัญ และค�ำแนะน�ำ
ค
1 ด้านสิ่งแวดล้อม และค�ำแนะน�ำด้านสิ่ง
แวดล้อม
•ห้
• ามใช้งานเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าด้วยสายไฟหรือปลัก
๊ ที่
ช�ำรุด หรือ หลังจากที่พบว่าเครื่องใช้ท�ำงานผิด
ปกติ, ร่วงหล่นหรือเสียหายในลักษณะใดก็ตาม
ให้ติดต่อผู้ผลิตตามหมายเลขโทรศัพท์ในส่วน
ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอรับข้อมูลในการตรวจ
สอบ, การซ่อมแซมหรือการปรับแก้ไข
•การใช้
•
อุปกรณ์ที่ต้องยึดกับเครื่องใช้, รวมถึง
กระปุกแก้วหรือ กระป๋องแก้ว ซึ่งผู้ผลิตไม่แนะน�ำ
ให้ใช้อป
ุ กรณ์ดง
ั กล่าวเพราะ อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแก่บุคคลได้
•อย่
• าพยายามรื้อถอดชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
•ห้
• า มใช้ ง านหรื อ วางชิ้ น ส่ ว นใดๆของเครื่ อ งใช้
หรือตัวเครื่องใช้เอง บนหรือใกล้พื้นผิวที่ร้อน
•ห้
• ามใช้อุปกรณ์นี้กับอาหารที่ร้อน
•แหล่
•
ง จ่ า ยไฟหลั ก ของคุ ณ ควรสอดคล้ อ งกั บ
ข้อมูลที่ระบุไว้บนแผ่นเพลทแสดงอัตราก�ำลังไฟ
ของเครื่องใช้
•ห้
• ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟพ่วงต่อ
•ห้
• ามจับปลัก
๊ ของเครือ
่ งใช้ดว
้ ยมือทีช
่ น
ื้ หรือเปียก
36 / TH

 วามปลอดภัยที่ส�ำคัญ และค�ำแนะน�ำ
ค
1 ด้านสิ่งแวดล้อม และค�ำแนะน�ำด้านสิ่ง
แวดล้อม
•ถอดปลั
•
๊ ก จากเต้ า เสี ย บเมื่ อ ไม่ ใ ช้ ง าน, ก่ อ น
ประกอบหรือถอด
•ชิ
• ้นส่วนออก, และก่อนท�ำความสะอาด
•ถื
• อแกนหมุนของเครื่องปั่นอย่างระมัดระวัง ใน
ระหว่างขนย้ายและท�ำความสะอาด
•ห้
• ามจับใบมีดขณะใช้เครื่องปั่น ซึ่งมีโอกาสที่เกิด
การบาดเจ็บได้ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
•หลี
• กเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
•ห้
• ามใช้เครื่องปั่นภายนอกบ้าน
•ห้
• า มปล่ อ ยให้ ส ายไฟวางห้ อ ยบนขอบโต๊ ะ หรื อ
เคาน์เตอร์
•วางมื
•
อของคุณและเครื่องใช้ต่างๆในครัวให้ห่าง
จากภาชนะขณะท�ำการปั่น เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บรุนแรง ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ กับบุคคล
หรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องปั่น คุณอาจ ใช้
อุปกรณ์ขูดอาหารได้ แต่ต้องใช้เมื่อเครื่องปั่นไม่
ท�ำงานเท่านั้น
•ใบมี
• ดมีความคม ควรจับถืออย่างระมัดระวัง
•ควรใช้
•
งานเครื่องปั่นโดยมีฝาครอบปิดอยู่เสมอ
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 วามปลอดภัยที่ส�ำคัญ และค�ำแนะน�ำ
ค
1 ด้านสิ่งแวดล้อม และค�ำแนะน�ำด้านสิ่ง
แวดล้อม
•ห้
• ามปั่นของเหลวที่ร้อน
•เครื
• ่องใช้นี้ ใช้ปลั๊กแบบขั้ว (มีอยู่ขั้วหนึ่งจะโตกว่า
ขั้วอื่นๆ) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟช็อต,
ปลั๊กชนิดนี้จะเสียบแน่นสนิทกับเต้าเสียบแบบมี
ขั้วเพียงด้านเดียวเท่านั้น ถ้า เสียบปลั๊กไม่แน่น
สนิทกับเต้าเสียบ ให้กลับด้านปลั๊ก ถ้ายัง คง
เสียบไม่แน่นอีก ให้ติดต่อช่างไฟที่ช�ำนาญ ห้าม
ดัดแปลงปลั๊กด้วยวิธีการใดก็ตาม
•หลั
• งจากท�ำความสะอาดแล้ว ปล่อยให้เครื่อง
ใช้และชิ้นส่วนทุกชิ้นแห้งสนิท ก่อนเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟหลักและก่อนยึดประกอบกับชิน
้ ส่วน
อื่น
•อย่
• าแช่หรือจุ่มเครื่องใช้, สายไฟ, หรือปลั๊กไฟ ใน
น�้ำ หรือของเหลวชนิดอื่น
•ถ้
• าคุณเก็บชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์, ควรเก็บให้ห่าง
จากมือเด็ก
•เด็
• ก ไม่ ค วรใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ดั ง นั้ น ควรเก็ บ
เครื่องใช้ให้ห่างจากมือเด็ก

••

38 / TH

โปรดเก็บค�ำแนะน�ำนี้ไว้เสมอ

 วามปลอดภัยที่ส�ำคัญ และค�ำแนะน�ำ
ค
1 ด้านสิ่งแวดล้อม และค�ำแนะน�ำด้านสิ่ง
แวดล้อม
1.2 การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด WEEE และการก�ำจัด
ผลิตภัณฑ์ของเสีย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี วั ส ดุ ที่ เ ป็ น อั น ตรายและสิ่ ง ต้ อ งห้ า มที่
ระบุไว้ใน “ระเบียบการก�ำกับดูแล เศษชิ้นส่วนที่เป็นขยะของ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่ ออกโดยกระทรวงสิ่ง
แวดล้อมและการวางผังเมือง
สอดคล้องกับค�ำสั่งระเบียบ
WEEE ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตด้วยชิ้น ส่วนที่มีคุณภาพสูงและ
วัสดุที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ มีความเหมาะสมในการรีไซเคิล ดัง
นั้นเมื่อหมดอายุการใช้งาน อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์รวมเข้ากับขยะทั่วไปใน
ประเทศ ให้น�ำไปทิ้งที่
จุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้
สอบถามหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ข องท่ า นส� ำ หรั บ จุ ด รวบรวม
ดังกล่าว
ทั้งนี้
เพื่อร่วมกันช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้
อีกครั้ง

1.3 Package information
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จากวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล ตาม
กฎหมายแห่งชาติระบุไว้ คือ ห้ามทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ
ขยะในประเทศ หรือขยะประเภทอื่นให้ น�ำไปทิ้งที่จุดรวบรวม
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้น
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2 การใช้งาน
2.1 การใช้งานครั้งแรก
ท�ำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องใช้ก่อนการใช้งานครั้งแรก
3.1)

(ดูข้อ

2.2 การใช้งาน
ค�ำเตือน: ห้ามใช้งานเครื่องปั่นขณะที่ไม่มีอาหารบรรจุใน
ภาชนะ
อุณหภูมิสูงสุดที่ให้เกิดขึ้นได้ในเครื่องปั่นคือ
องศาเซลเซียส

วางเครื่ อ งใช้ ข องคุ ณ บน
พื้นผิวที่
เรียบและแข็ง

40 / TH

ใส่ส่วนผสมที่ต้องการปั่น
ลงในเหยือก (3) และปิดฝา
ครอบ (2) บนเหยือก

ไม่เกิน

60

วางถ้วยตวง (1) ลงบน
ฝาครอบ (2) โดยให้ขอบ
ปากถ้ ว ยตวงที่ ยื่ น ออก
มา แนบสนิทกับช่องของ
ฝาครอบ, หมุนถ้วยตวง
ไปยังต�ำแหน่ง “ล็อค” และ
ยึดให้แน่น

2 การใช้งาน
ใส่อาหารเนื้อนิ่มหรือของเหลว
อาหารเนื้อแข็งหรือน�้ำแข็ง

ลงในเห้ยือก

ก่อนที่จะใส่

การใส่น�้ำลงในเหยือกจะช่วยให้ปั่นอาหารได้ละเอียดอย่าง
สม�่ำเสมอ
(เช่น น�้ำ 40 มล. ส�ำหรับ อาหารเนื้อแข็ง 60 กรัม), ควรใส่
น�้ำก่อนอาหาร
ถ้าคุณต้องการใส่อาหารเพิ่มเติมลงในเหยือก (3) ในขณะ
ที่เครื่องก�ำลังปั่น ให้ใช้ถ้วยตวงที่ครอบอยู่ (1) เป็นช่องใส่
อาหาร โดยดันฝาถ้วยตวงขึ้น แล้วใส่อาหารผ่านช่องเปิด
ลงในเหยือก
ค�ำเตือน: ห้ามใส่วัตถุหรือสิ่งของแปลกปลอมลงใน
เหยือก (3) ในขณะที่เครื่องใช้ก�ำลังท�ำงานอยู่
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2 การใช้งาน
2

3
1

2

เสียบปลั๊กเครื่องใช้
แล้ว
โยกปุ่ม เปิด/ปิด (8) ลงมา
ที่ต�ำแหน่ง (l)

ปั่นอาหารที่ความเร็วตาม
ต้องการ
โดยใช้ปุ่มปรับ
ความเร็ว (9) เมื่อการปั่น
สิ้นสุดลง ให้โยกปุ่มเปิด/
ปิด (8) ขึ้นที่ต�ำแหน่ง (0)
แล้วถอดปลั๊กเครื่องใช้

1

ดึงเหยือก (3) ออกจาก
แท่นชุดมอเตอร์ (7) โดย
ไม่ต้องหมุน แล้วเปิดฝา
ครอบ (2) ออก หลังจาก
นั้ น จึ ง น� ำ อาหารออกจาก
เหยือก

คุณสามารถใช้ฝาปิดส�ำหรับตวง (1) หรือใช้เป็นช่องส�ำหรับ
ใส่อาหารลงในเหยือก (3) ในขณะเครื่องท�ำงาน ในการถอด
ฝาปิดส�ำหรับตวงออก, ให้หมุนฝาไปในทิศทาง “เปิด” แล้ว
ค่อยๆดึงฝาออก
ค�ำเตือน: ค่อยๆเพิ่มความเร็วของเครื่องปั่นทีละน้อย ห้าม
ใช้งานเครื่องปั่นที่ความเร็วสูงสุดในทันทีทันใด
มิฉะนั้น
มอเตอร์อาจร้อนจัด.
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เครื่องปั่นติดต่อกันนานเกิน 2 นาที ควร
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงในเวลา 5 นาที ก่อนใช้งานอีกครั้ง
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2 การใช้งาน
2.2.1 โปรแกรมอัตโนมัติ
เครื่องปั่นรุ่นนี้มีโปรแกรมอัตโนมัติให้มา 3 โปรแกรม ที่คุณสามารถใช้
งานได้ คือ สมูธตี้ (12), อาหารแช่แข็ง (13), และ น�้ำซอส (14)

2

2

1

1

3

ใส่อาหารลงในเหยือก (3)
และปิดฝาครอบเหยือก (2)
หลั ง จากนั้ น โยกปุ ่ ม เปิ ด /
ปิด (8) ลงมาที่ต�ำแหน่ง (l)

เลื อ กโปรแกรมอั ต โนมั ติ
ที่ต้องการ ไฟที่ต�ำแหน่ง
โ ป ร แ ก ร ม ที่ ถู ก เ ลื อ ก จ ะ
สว่ า งขึ้ น และโปรแกรมจะ
เ ริ่ ม ท� ำ - ง า น ที่ ค ว า ม เ ร็ ว
แตกต่างกัน หลังจาก 26
วินาทีแล้ว เครื่องจะหยุด
ท�ำงาน

เมื่อกระบวนการปั่นเสร็จ
สิ้นลง ให้โยกปุ่มเปิด/ปิด
(8) ขึ้นไปยังต�ำแหน่ง (0)
แล้ ว ถอดปลั๊ ก ไฟเครื่ อ ง
ใช้ออก

2.3 ต�ำแหน่ง “Pulse”
้ กดปุ่ม “Pulse” (15) ขณะที่ปุ่มปรับความเร็ว (9) อยู่ในต�ำแหน่ง “ปิด”
เพื่อปั่นผสมอาหารด้วยความเร็วสูงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เครื่องใช้จะ
หยุดท�ำงานเมื่อคุณปล่อยปุ่ม“Pulse”

2.4 อุปกรณ์เสริมในการปั่น
ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริมนี้ โดยใส่วางในเหยือก (3) ที่มีอาหารที่
ติดอยู่ด้านข้างและไม่ได้ถูกปั่นผสมในกระบวนการปั่น
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2 การใช้งาน
ค�ำเตือน: ให้แน่ใจว่าเครื่องใช้อยู่ในสถานะปิด (8) (O) และได้
หยุดท�ำงานสนิท ขณะใช้อุปกรณ์เสริมช่วยปั่นอาหาร (16)
ถ้าท่านต้องการหยุดการท�ำงานของเครื่องใช้ ณ เวลาใดๆ
ในขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงานอยู่, ให้โยกปุ่มเปิด/ปิด (8) ไป
ยังต�ำแหน่ง (O)

2.5 การปกป้องรักษามอเตอร์
การปกป้องรักษามอเตอร์โดยอัตโนมัติจะเริ่มท�ำงาน
และหยุดการ
ท�ำงานเครื่องใช้ เมื่อเครื่องใช้เกิดความร้อนสูง ในกรณีนี้;
1. โยกปุ่มเปิด/ปิด (8) ไปยังต�ำแหน่ง (O)
2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้
3. ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 15-20 นาที
4. ดึงเหยือกขึ้นและน�ำออกมาจากเครื่องใช้
5. คว�่ำชุดมอเตอร์ (7) และกดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านล่างของชุดมอเตอร์
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2 การใช้งาน
หากปุ่มรีเซ็ตไม่ท�ำงาน, ปล่อยให้เครื่องเย็นลงอีกซักขณะ
หนึ่ง แล้วให้ลองกดปุ่มรีเซ็ตใหม่อีกครั้ง
หลังจากใช้ปุ่มรีเซ็ต, ท่านสามารถตั้งเครื่องและให้เครื่องท�ำงานต่อได้
อีกครั้ง

45 / TH

3 การท�ำความสะอาดและการดูแลรักษา
3.1 การท�ำความสะอาด

ใส่น�้ำอุ่น 1 หรือ 1 ½ ถ้วย
และ หยดน�้ำยาล้างจานลง
ในเหยือก (3) จากนั้นเปิด
เครื่องให้ท�ำงานที่ความเร็ว
ระดับ “4” (9) นาน
ประมาณสองถึงสามวินาที

ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ออก
ก ่ อ น ก า ร ล ้ า ง ท� ำ ค ว า ม
สะอาด
รอจนกระทั่งอุปกรณ์เสริม
ต่างๆที่ใช้งานอยู่
หยุด
สนิท
ก่อนท�ำการล้าง
ท�ำความสะอาด

ดึงเหยือกขึ้น (3) เพื่อ
ถอดเหยื อ กออกจากชุ ด
มอเตอร์ (7)

แล้วล้างเหยือกให้สะอาด

ท่านสามารถล้างเหยือก (3) และฝาครอบ (2) ในเครื่องล้างจานของท่านได้
โดยแนะน�ำให้ท�ำความสะอาดเครื่องใช้ทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ
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3 การท�ำความสะอาดและการดูแลรักษา
ค�ำเตือน: ห้ามแช่หรือจุ่มชุดมอเตอร์ (7) ในน�้ำเด็ดขาด
ท่านสามารถเช็ดชุดมอเตอร์ด้วยผ้าชุ่มน�้ำหมาดๆ

3.2 การจัดเก็บ

•• หากท่านไม่ต้องการใช้เครื่องใช้เป็นระยะเวลานาน, ให้จัดเก็บอย่าง
ระมัดระวัง
•• ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ออก แล้วรอจนกระทั่งเครื่องเย็นลงเต็มที่
ก่อนจัดเก็บ
•• เก็บเครื่องใช้และอุปกรณ์เสริมในบรรจุภัณฑ์เดิม
•• เก็บเครื่องใช้ในสถานที่เย็นและแห้ง
•• เก็บเครื่องใช้ให้ห่างจากมือเด็กเสมอ

3.3 การจับถือและเคลื่อนย้าย

•• ขณะจับถือและเคลื่อนย้าย, ให้ยกเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ในบรรจุภัณฑ์
ดั้ ง เดิ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องเครื่ อ งใช้ จ ะป้ อ งกั้ น ความเสี ย หายทาง
กายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
•• ห้ามวางวัตถุที่หนักมากบนเครื่องใช้หรือบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้
อาจได้รับความเสียหายได้
•• การร่วงหล่นของเครื่องใช้อาจท�ำให้เครื่องไม่ท�ำงานหรือเกิดความ
เสียหายอย่างถาวรได้
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