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คู่มือการใช้งาน
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โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อน!
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ,
ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เบโค เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึง
พอใจสูงสุด จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยคุณภาพสูงและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้ท่านสามารถใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ได้เต็มประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ รวมถึงเอกสารประกอบฉบับอื่นๆ
อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงส�าหรับการใช้งานในอนาคต หาก
ท่านต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปยังผู้อื่น กรุณาแนบคู่มือการใช้งานด้วย และขอให้ปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�า และข้อควรระวังในคู่มือการใช้งานฉบับนี้

ความหมายของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ในส่วนต่างๆของคู่มือการใช้งานฉบับนี้:

C ข้อมูลส�าคัญและค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการใช้งาน

A ค�าเตอืน: ส�าหรบัเหตกุารณ์อนัตรายที่
เกีย่วกบัชวีติและทรพัย์สนิ

วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อสัมผัสกับ
อาหารได้

ห้ามแช่เครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟ, หรือปลั๊กไฟ 
ในน้�าหรือของเหลวชนิดอื่น

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตในโรงงานที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับข้อก�าหนด WEEE ปราศจากแผงวงจรไฟฟ้า
ผลิตในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
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กรุณาอ่านค�าแนะน�าในคู่มือการใช้งานเล่ม
นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งานอุปกรณ์
เครื่องใช้! ปฏิบัติตามข้อแนะน�าด้านความ
ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม!
เก็บเอกสารคู่มือการใช้งานส�าหรับอ้างอิง
ในอนาคต หากท่านมอบเครื่องใช้นี้ให้แก่
บุคคลอื่น, ท่านต้องยื่นคู่มือการใช้งานให้
ด้วยเสมอ
1.1 ความปลอดภัยทั่วไป
• เครื่องใช้นี้มีไว้เพื่อการใช้งานในที่พัก

อาศัยในร่มเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อการ
พาณิชย์ 

• เครื่องใช้นี้สามารถท�างานได้โดยเด็ก
ที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่
มีความสามารถต�่าในทางกายภาพ, 
ทางการรับรู้ และทางจิต หรือโดยบุคคล
ที่ด้อยประสบการณ์และความรู้ ตราบ
เท่าที่เขาเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแล
และได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องใช ้อย่างปลอดภัยและรับรู ้ถึง
อันตรายที่อาจเเกิดขึ้นได้ 

• เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้
• ไม่ควรให้เด็กใช้งานเครื่องใช้นี้ เก็บ

เครื่องใช้และสายไฟ ให้พ้นมือเด็ก
• ไม่ควรให้เด็กท�าความสะอาดและบ�ารุง

รักษาเครื่องใช้ 
• ห้ามใช้งานเครื่องใช้หากพบสายไฟ, 

เครื่องใช้หรือแผ่นกรองเสียหายช�ารุด 
ควรติดต ่อฝ ่ายบริการที่ ได ้รับการ
รับรองแล้วเท่านั้น

• ถอดปลั๊กเครื่องใช้เมื่อไม่มีใครใช้งาน, 
ขณะติดตั้ง/ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ 
หรือก่อนท�าความสะอาด 

• ใช้ชิ้นส่วนแท้ดั้งเดิม หรือชิ้นส่วนที่ได้รับ
การแนะน�าโดยผู้ผลิตเท่านั้น 

• อย่าพยายามที่จะรื้อเครื่อง 
• แหล ่งจ ่ายไฟหลักของท ่านควรจะ

สอดคล้องกับข้อมูลที่ ให ้มาบนแผ่น
แสดงอัตราก�าลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

• ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบสายดิน 
• อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสายพ่วงต่อ 
• อย่าดึงสายไฟเมื่อถอดปลั๊กเครื่องใช้

ไฟฟ้า 
• ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนท�าความ

สะอาด, ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ และรอให้
เครื่องใช้หยุดท�างานอย่างสนิท

• หลังจากท�าความสะอาด, เช็ดเครื่องใช้
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้ง ก่อนที่
จะเชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟและก่อนที่
จะยึดประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ

• อย่าสัมผัสปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
มือที่ชื้นหรือเปียก

• ห้ามจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟ หรือปลั๊ก
ไฟ ในน�้าหรือของเหลวอื่น ๆ 

1 ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเพื่อความปลอดภัยและ	  
	 สิ่งแวดล้อม
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• อย่าใช้งานหรอืวางส่วนหนึง่ส่วนใดของ
เครื่องใช้นี้ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ บนหรือ
ใกล้พื้นผิวร้อน 

• อย่าใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่งนาน
เกินกว่า 20 นาที 

• อย่าน�าภาชนะใส่กากผลไม้ออก ในขณะที่
เครื่องก�าลังท�างานอยู่

• อย่าใช้งานเครื่องคั้นน�้าผลไม้ โดยไม่มี
ภาชนะใส่กากผลไม้ติดตั้งอยู่

• ให้ใช้เพียงแท่งดัน (Pusher) เพื่อใส่
อาหารในเครื่อง อย่าใช้นิ้วมือของท่าน 
หรือวัตถุอื่นใด ๆ

• หั่นผลไม้ในขนาดที่สามารถใส่ลงในราง
ป้อนอาหารได้ 

• น�าเมล็ดชิ้นโตที่อยู่ในเนื้อผลไม้ออก และ
ลอกเปลือกผลไม้ที่มีเปลือกหนาหรือ
กินไม่ได้ออก ก่อนที่จะใส่เนื้อผลไม้ลงใน
เครื่อง

• อย่าสัมผัสชิ้นส่วนใดๆที่หมุน ในขณะที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กอยู่ มิฉะนั้นอาจ
ได้รับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

• หากท่านต้องการเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ 
ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

• ห้ามดันแท่งดัน (Pusher) อย่างรุนแรง 
เพื่อสกัดน�้าผลไม้ในปริมาณที่มากขึ้น

• ให้เดินเครื่องเปล่า โดยไม่มีผลไม้หรือ
อาหารใส่อยู่ เป็นเวลานาน 10 วินาที 
จากนั้นจึงเริ่มสกัดน�า้ผลไม้

• เม่ือเครื่องใช้ไฟฟ้าท�างานหนักเกินไป 
เครื่องจะปิดสวิตช์อัตโนมัติ เพื่อป้องกัน

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง ถ้าเกิด
เหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น, ให้ปิดเครื่อง
และน�าอาหารที่ท�าให้เครื่องคั้นท�างาน
หนักออก ท่านสามารถใช้เครื่องสกัดน�้า
ผลไม้อีกครั้งหลังจากที่รอเป็นเวลานาน 
10 วินาที

1.2 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด WEEE 
และการก�าจัดผลิตภัณฑ์ของเสีย: 

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัสดุที่เป็นอันตรายและสิ่งต้องห้ามที่
ระบุไว้ใน “ระเบียบการก�ากับดูแล เศษชิ้นส่วนที่เป็นขยะของ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่ออกโดยกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและการวางผังเมือง ซึ่งสอดคล้องกับค�าสั่ง
ระเบียบ WEEE.

ผลิตภัณฑ ์ น้ี ได ้ถูกผลิตด ้วย ช้ินส ่วนที่ มี
คุณภาพสูงและวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้
ใหม่ มีความเหมาะสมในการรีไซเคิล  ดังนั้น
เมื่อหมดอายุการใช้งาน อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์
รวมเข้ากับขยะทั่วไป ให้น�าไปทิ้งที่จุดรวบรวม

เพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอบถาม
หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านส�าหรับจุดรวบรวมดัง
กล่าว ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�า
กลับมาใช้ได้อีกครั้ง

1.3 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด RoHS
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ สอดคล้องกับข้อก�าหนด EU RoHS 
(2011/65/EU) เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีส่วนประกอบที่เป็น
อันตรายและสารต้องห้ามที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด

1 ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเพื่อความปลอดภัยและ			 	
	 สิ่งแวดล้อม
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1.4 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุ
รีไซเคิลตามกฎหมายแห่งชาติระบุไว้ คือ ห้าม
ทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะในประเทศ หรือ
ขยะประเภทอื่น ให้น�าไปทิ้งที่จุดรวบรวมวัสดุ

บรรจุภัณฑ์ ที่ก�าหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้น

1.5 สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อประหยัด
พลังงาน
ปฏิบัติตามช่วงเวลาที่แนะน�าไว้ในคู่มือการใช้งานในระหว่าง
ที่ท่านใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กเครื่องใช้หลังจากใช้
งานเสร็จ

1 ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเพื่อความปลอดภัยและ			 	
	 สิ่งแวดล้อม
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2 เครื่องคั้นน�้าผลไม้แยกกาก	รอบต�่า	
2.1 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ค่าต่างๆ ที่ระบุในเครื่องหมายที่ติดบนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารอื่นที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ คือผลที่ได้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกัน ค่าเหล่านี้
อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และสภาพแวดล้อม

1  แท่งดัน (Pusher)
2  ช่องใส่ผลไม้/ผัก (Hopper) 
3  โครงรีดน�า้ (Spinning Brush)
4  โถแยกกากแยกน�้า (Cylinder Chamber)
5  เหยือกใส่น�้าผลไม้/ผัก (Juice Container)
6  หัวกรองผลไม้แช่แข็ง/เชอร์เบท (Frozen fruit/ 
       sorbet strainer)
7  หัวกรองผลไม้/ผัก (Fruit/vegetable strainer)
8  เหยือกใส่กากผลไม้/ผัก (Pulp Container)
9  ปุ่มปั่นผสม (Mixing button)
10  ปุ่มคั้นน�้าผลไม้ (Juicing button)
11  เกลียวคั้นน�า้ (Press Screw)

12  ช่องทางออกน�้าผลไม้/ผัก (Juice outlet)
13  ฝาปิดช่องน�้าผลไม้ ป้องกันหยด (Drip stop) 
14  ช่องทางออกกากผลไม้/ผัก (Pulp outlet)
15  ปุ่มหยุดการท�างาน (Stop button)
16  ปุ่มหมุนย้อนกลับ (Reverse button)
17  แปรงท�าความสะอาด (Cleaing brush)
18  ตัวเครื่อง (Body)

2.2 ข้อมูลด้านเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ:  220-240 โวลท์~, 50/60 เฮิร์ตซ์
ก�าลังไฟ:  200  วัตต์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคและการ
ออกแบบ.

6

7

8

12

9
10

11

13

14

16
15

2

3

4

5

18

1

17
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3 การใช้งาน

3.1 การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
1  แกะกล่องบรรจุภัณฑ์และลอกสติกเกอร์ออก และก�าจัด

ทิ้งตามข้อบังคับทางกฎหมายที่บังคับใช้
2  ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งแรก ควรท�าความ

สะอาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร (ดูหัวข้อ 
“การท�าความสะอาดและการดูแลรักษา”)

3.2 การติดตั้ง
1  วางโถแยกกากแยกน�้า (4) บนตัวเครื่อง (18) เพื่อให้

ช่องทางออกของกากและน�้าผลไม้อยู่ในต�าแหน่งด้าน
หน้า

A
ค�าเตือน:	 ให้แน่ใจว่าได้ปิดช่องปลั๊กซิลิ
โคนที่อยู่ใต้ช่องทางออกน�้าผลไม้ ก่อนวาง
โถแยกกากแยกน�้า (4) มิฉะนั้นน�้าผลไม้ที่
สกัดได้ จะเอ่อล้นตัวเครื่อง (12)

2  ก่อนอื่น, ให้ใส่โครงรีดน�้า (3) จากนั้นวางโถแยกกาก
แยกน�้า (4) ในตัวเครื่อง (12) เครื่องหมาย ( ) ที่อยู่
บนโถแยกกากแยกน�้า (4) จะอยู่ในต�าแหน่งตรงกับ
เครื่องหมาย ( ) ที่อยู่บนหัวกรองผัก/ผลไม้ (7).

3  วางเกลียวคั้นน�้า (Press Screw) (11) ลงในตัวกรอง 
ถ้าวางเกลียวคั้นน�้า (Press Screw) (11) ไม่แน่นสนิท 
ท่านไม่สามารถประกอบช่องใส่ผลไม้/ผัก (2) ได้ 

4  วางช่องใส่ผลไม้/ผัก (2) ในต�าแหน่งที่เครื่องหมาย   
( )  อยู่ในต�าแหน่งตรงกันกับเครื่องหมาย ( ) ซึ่งอยู่
อยู่บนโถแยกกากแยกน�้า (4).



9 / 72  THเครื่องคั้นน�้ำผลไม้แยกกำกรอบต�่ำ / คู่มือกำรใช้งำน

3 การใช้งาน

5  หมุนช่องใส่ผลไม้/ผัก (2) ตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่ง 
เครื่องหมาย ( ) อยู่ในต�าแหน่งตรงกันกับเครื่องหมาย  
( ) ที่อยู่บนตัวเครื่อง (18)  ท่านจะได้ยินเสียงคลิก

 

A ค�าเตือน:	 เครื่องไม่สามารถท�างานได้
เมื่อสลักล็อคไม่ได้ถูกล็อค

3.3 การใช้งาน
1  เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
2  วางเหยือกใส่กากผลไม้/ผัก (8) ใต้ช่องทางออกกากผล

ไม้/ผัก (14)  และวางเหยือกใส่น�้าผลไม้/ผัก (5) ใต้ช่อง
ทางออกน�้าผลไม้/ผัก (12)

3  เอาเมล็ดเม็ดโตในเนื้อผลไม้ออก และปอกเปลือกของผล
ไม้หรือผัก ที่ท่านต้องการคั้น

A ค�าเตือน: เมล็ดเม็ดโตในเนื้อผลไม้ อาจ
เป็นอันตรายต่อตัวกรอง

A
ค�าเตือน: ก่อนเริ่มสกัดน�้าผลไม้ ปล่อย
ให้เครื่องเปล่าท�างานเป็นระยะเวลา 10 
วินาที จากนั้นจึงป้อนผลไม้หรือผักใส่ลงไป
ในเครื่องคั้น

C หัน่อาหารทีท่่านต้องการใส่ในช่องใส่ผลไม้/
ผัก (2) โดยให้ได้ขนาดที่พอเหมาะ

4  ดันเนื้อผลไม้หรือผักลงในเครื่องคั้น โดยใช้แท่งดัน (1)

3.4 ขั้นตอนการคั้นน�้าผลไม้ 
1  กดปุ่ม ( ) (10) .

ก่อนเริ่มสกัดน�้าผลไม้ ให้เปิดเครื่องเปล่าท�างานนาน 10
วินาที แล้วจึงป้อนอาหารใส่ลงในเครื่อง

2  ดันผลไม้ลงไปในโครงรีดน�้า (3) ผ่านช่องใส่ผลไม้/ผัก 
(2) โดยใช้แท่งดัน (1) ช่วยดัน

3  กดปุ่ม ( ) (15) เมื่อกระบวนการคั้นสิ้นสุดลง น�า้ผลไม้
จะไหลลงในเหยือกใส่น�้าผลไม้/ผัก (5)

4  ถอดปลั๊กเครื่องใช้

C
เมื่อเครื่องใช้ติดขัด และไม่ท�างาน ให้กดปุ่ม   
( ) (16) ค้างไว้นาน 5 วินาที. แล้วกดปุ่ม 
( ) (10) อีกครั้ง

A

ค�าเตือน: ขณะเครื่องท�างาน ผักที่
มีเส้นใย (เช่น ก้านผักชีฝรั่งและต้นข้าว
สาลีอ่อน), เราแนะน�าให้ท่านล้างท�าความ
สะอาดโถแยกกากแยกน�้า (4) และหัวกรอง
ผัก/ผลไม้ั (7) หลังจากคั้นอาหารปริมาณ 
200 กรัม มิฉะนั้นประสิทธิภาพการบีบคั้น
ของผลิตภัณฑ์อาจลดลงได้.

3.5 ขั้นตอนการสกัดน�้าผลไม้รวม

C
ท่านสามารถใช้ฟังก์ช่ันส�าหรับท�าเคร่ือง
ดื่มผสมที่ท่านชื่นชอบจากผลไม้หรือผัก
หลากหลายชนิดได้

1  ปิดฝาปิดช่องน�า้ผลไม้ ป้องกันหยด (13) ที่อยู่บนปลาย
ช่องทางออกน�า้ผลไม้ (14)

2  กดปุ่ม ( ) (9). 
3  ดันเนื้อผลไม้หรือผักที่คุณต้องการคั้นผ่านช่องใส่ผล

ไม้/ผัก (2) โดยใช้แท่งดัน (1) ช่วยดันอาหาร 
4  ขั้นตอนการบีบคั้นน�้าผักผลไม้จะเสร็จสิ้น หลังจากระบบ

เครื่องหมุนไปด้านซ้ายและขวาประมาณ 1.5 นาที จาก
นั้น เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเมื่อกระบวนการสิ้นสุด
ลง
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A
ค�าเตือน: ไม่ควรใช้ก�าลังคั้นเกินค่า
สูงสุด โดยจะมีเครื่องหมาย Max ระบุไว้บน
โถแยกกากแยกน�้า (4) หากท่านใช้งานเกิน
เครื่องหมาย Max น�้าผลไม้ที่สกัดได้จะเอ่อ
ล้นออกมา

5  เปิดฝาปิดช่องน�า้ผลไม้ ป้องกันหยด (13) ซึ่งจะวางบน
ช่องทางออกน�้าผลไม้ (12). น�้าผลไม้ผสม จะไหลลงใน
ภาชนะรองน�า้ผลไม้ (8) 

6  ถอดปลั๊กเครื่องใช้

3.6 ขั้นตอนการท�าเชอร์เบทผลไม้แช่
แข็ง

C
ก่อนเริ่มกระบวนการ: ให้หั่นผลไม้ที่ท่าน
ต้องการ (กีวี่, สตรอเบอร์รี่, กล้วย และ
อื่นๆ) เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน�าไปแช่แข็ง

1  วางภาชนะอาหารแช่แข็งแทนโครงรีดน�า้ (3) ขณะ
ประกอบกับตัวเครื่องใช้

2  กดปุ่ม ( ) (10) 
3  ใส่ผลไม้ลงไป และกดผลไม้ที่ท่านต้องการผ่านช่องป้อน

อาหาร โดยใช้แท่งดัน (1)
4  กดปุ่ม ( )15) เมื่อกระบวนการสิ้นสุด
5  ถอดปลั๊กเครื่องใช้ 

C
ในขณะเตรียมผลไม้เชอร์เบทแช่แข็ง ส่วน
ผสมที่ท่านสกัด จะไหลออกจากช่อง
ทางออกกากผลไม้/ผัก (14) 

A
ค�าเตือน: ควรวางผลไม้ที่ถูกน�าออก
จากช่องแช่แข็ง ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
15-20 นาที

3.7 การแยกชิ้นส่วน
 • ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดต้ังในล�าดับย้อนกลับ เพ่ือ

ถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องใช้

3 การใช้งาน
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4 ข้อแนะน�าในการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.1 การท�าความสะอาดและการดูแล
รักษา

A
ค�าเตือน: ห้ามใช้สารละลายน�้ามัน
เบนซิน, ผงขัดผิว, วัตถุโลหะ หรือแปรงขัด
ที่มีขนแปรงแข็ง มาท�าความสะอาดเครื่อง
ใช้

A
ค�าเตือน: ห้ามจุ่มชุดมอเตอร์ (3) หรือ
สายไฟในน�้าหรือของเหลวชนิดอื่น และห้าม
จับถืออุปกรณ์นี้ โดยให้น�้าไหลผ่านสัมผัส

1  ปิดสวิชต์ และถอดปลั๊กเครื่องใช้
2  รอจนกระทั่งเครื่องใช้หยุดท�างานสนิท

C เป็นการง่ายกว่าท่ีจะท�าความสะอาดเครื่อง
ใช้ทันทีหลังใช้งานเสร็จ

3  ถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องใช้ออก
4  ท�าความสะอาดตัวเครื่อง (18) ด้วยผ้าชุบน�า้หมาดๆ
5  ท�าความสะอาดเครื่องใช้โดยใช้แปรงที่ให้มากับเครื่อง
6  ล้างชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วยน�า้ยาล้างจานและฟองน�้า

C อย่าล้างอุปกรณ์ชิ้นส่วนในเครื่องล้างจาน

4.2 การจัดเก็บ
1  หากท่านไม่ต้องการใช้เครื่องใช้เป็นระยะเวลานาน, ให้จัด

เก็บอย่างระมัดระวัง 
2  ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนยกเคลื่อนย้าย 
3  เก็บเครื่องใช้ในสถานที่เย็นและแห้ง 
4  เก็บเครื่องใช้ให้ห่างจากมือเด็กเสมอ 

4.3 การจับถือและเคลื่อนย้าย
 • ขณะจับถือและเคลื่อนย้าย, ให้ยกเคล่ือนย้ายเครื่องใช้ใน

กล่องบรรจุภัณฑ์เดิม กล่องบรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้จะ
ช่วยป้องกั้นความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ห้ามวางวัตถุที่หนักมากบนเครื่องใช้หรือบนกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายได้

5  การร่วงหล่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจท�าให้เครื่องไม่
สามารถท�างานได้ หรือเกิดความเสียหายอย่างถาวร


