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• Thank you for purchasing this Panasonic product.
• Please read this Operating Instructions carefully in order to use these product correctly and safely.
• Before using this product, please give your special attention to the Safety Precautions.
• This product is intended for household use only.
• Please keep this Operating Instructions for future use.
• Panasonic will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Safety Precautions

Make sure to follow these instructions

In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the
instructions below.
 ڦThe following indications indicate the degree of damage caused by incorrect operation.

WARNING

Indicates serious
injury or death.

CAUTION

Indicates risk of
injury or property
damage.

 ڦThe symbols are classified and explained as follows.
This symbol indicates prohibition.

This symbol indicates requirement that must
be followed.

WARNING
To prevent electric shock or fire caused by a short circuit,
or burning, injury and smoke.
● Do not damage the Cord or the Plug.
● Do not use the appliance if the Cord or the Plug is damaged or the Plug is loosely connected to the
outlet.
• If the Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service center or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
● Do not plug or unplug with wet hands.
● Do not exceed the outlet voltage or use an alternate current other than that specified on the appliance.
• Make sure the voltage supplied to the appliance is the same as your local supply.
• Plugging other devices into the same outlet may cause over-heating.
● Do not operate the appliance when the Cord is wound.
● Do not immerse the Motor Housing in water or splash water on it.
● Do not dismantle, repair or modify the appliance.
• Please contact your service center for repairing.
● Do not insert any objects in the vent or the gap.
• Especially metal objects such as pins or wires.
● Do not replace any parts of the appliance with non-genuine spare parts.
● Do not try to remove the Blender Lid when the appliance is still operating.
● Do not use hot water (over 60 °C) to clean or place near a fire to dry the appliance.
● Do not place hot ingredients (over 60 °C) in the Blender Jug or the Mill Container.
● Do not operate without the Blender Jug Base and the Blender Jug in place correctly.
● Do not operate without the Mill Container Base and the Mill Container in place correctly.
● Do not insert fingers or utensils such as spoon or fork into the Blender Jug while the appliance is
operating.
● Do not remove the Blender Jug or the Mill Container when the motor is still rotating.
● Do not push the Safety Lock Pin and any Safety Levers with any instrument such as stick as the
appliance may be switched ON.
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WARNING
● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
● Insert the Plug firmly.
• Otherwise it may cause electric shock and fire caused by the heat that may generate around the Plug.
● Clean the Plug regularly.
• A soiled Plug may cause insufficient insulation due to moisture, and may cause fire.
● When abnormal operation or breaking down occurs, discontinue the appliance operation immediately
and unplug.
Examples of abnormal operation or breaking down:
• The Plug or the Cord becomes abnormally hot.
• The Cord is damaged or there has been a power failure.
• The Motor Housing is deformed or abnormally hot.
→ Please unplug the appliance immediately and contact the service center for advice or a repair.
● Make sure to hold the Plug when unplugging. Never pull on the Cord.
● Be careful if hot liquid is poured into the Blender Jug as it can be ejected out of the appliance due to a
sudden steaming.

CAUTION
To prevent electric shock or fire caused by short circuit,
or current leakage, burning, injury and smoke.
English

● Do not leave the appliance unattended when it is in operation.
• When leaving the appliance unattended, turn the power OFF.
● Do not use the appliance in the following places:
• Any uneven surface, on non-heat resistant carpet, table cloth, etc.
• In a location where there is a risk of the appliance being splashed with water, or near a heat source.
● Do not blend more than 1.5 L working capacity marked on the Blender Jug.
● Do not place more than the maximum working capacity allowed for the Mill Container. Follow the
recommended ingredient amount for processing.
● Do not operate without the Blender Lid and the Inner Lid in place correctly for the Blender Jug.
● Ensure to operate and rest the appliance based on the table below:
Function
Blender
Wet & Dry Mill

Operating Time
(minutes)
2
1

Rest Time
(minutes)
2
2

● Unplug the appliance when not in use.
● When carrying the appliance, be sure to hold the Motor Housing with both hands.
● Switch off the appliance and disconnect from the power supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
● Care shall be taken when handling the sharp Cutting Blades, emptying the Blender Jug or the Mill
Container and during cleaning.
● Operate the appliance on a clean, flat, hard and dry surface.
● If the Blender Cutting Blade gets stuck, switch off immediately and unplug. Do not insert finger into the
Blender Jug. Use the Scraper to remove the ingredients that are blocking the Blender Cutting Blade.
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Parts Identification
 ڦThe illustrations inside mainly shows MX-V310 model.
Blender
Scraper
Blender
Jug (Plastic)

Blender
Lid
Inner
Lid
Working
Capacity:
1.5 L

1500

1500

Wet & Dry Mill
1000

One scale
approx. 0.25 L

Blender
Jug (Glass)

500

MX-V310

1000

Mill Container

500

MX-V300

Mill Gasket

Blender
Gasket
Blender
Cutting Blade

Mill Cutting Blade

Blender
Jug Base

Mill Container Base

Operation Label (included)
Stick on the Motor Housing to refer to
the translation of the Control Panel.
The correct position to stick on the
Motor Housing is written on the label.
(Illustration shown below is for MX-V310)

Safety Lock Pin

Safety Lever

Control
Panel

Motor
Housing

Cord

Plug*

* The shape of the Plug may vary according to regions or countries.
The Safety Lock mechanism has been designed to prevent the appliance from switching ON when the appliance is
not properly in place.

■ Note:
• Do not push the Safety Lock Pin and any Safety Levers with any instrument such as stick.
• Do not pour liquids or ingredients at the Safety Lock Pin and Control Panel area.
• Keep the Safety Lock Pin and Safety Lever area clean to avoid foreign particles accumulating in the area.
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Control Panel
Juice/Smoothie

Baby Food

Ice Crush (MX-V310 only)

Pudding

Soup

Cleaning
Peanuts Crush

1
Off

2

Speed 1

P1

Speed 2

P2

Pulse 1*
Pulse 2*
(Low speed pulse) (High speed pulse)

* Use this function for intermittent operation until the required blending texture is obtained.

Before Use
 ڦWash each part before using the appliance for the first time.

■ Note:
• Place your thumb on the Rib when assembling or disassembling the Blender Jug or
Mill Container to its Base for easier turning.

Rib

To Disassemble
English

Blender

Mill

Turn the Blender Jug Base
clockwise to disassemble.

1500

• Be careful with the Blender
Cutting Blade.

1000

500

Pull up the Blender Jug to
release from the Blender Jug
Base.

Turn the Mill Container
upside down and turn the Mill
Container Base anticlockwise
to disassemble.
• Be careful with the Mill Cutting
Blade.

Pull up the Mill Container Base
to release the Mill Container.

To Assemble
Blender
Place the Blender Gasket to
the Blender Jug Base.
• If the Blender Gasket is not
placed, it will cause leakage.

Follow the assembly
sequence in the direction
of arrow as illustrated.
Attach the Blender Jug to
the Blender Jug Base and
tighten the Blender Jug Base
anticlockwise to assemble.
• Ensure that the Blender Gasket
is set properly and the Blender
Jug is tightened securely.
Otherwise, it may cause leakage.
• Do not attach or remove the
Blender Jug after the Blender
Jug Base is placed on the Motor
Housing. The liquid will leak or
the motor will not operate.
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Mill
1500

1000

500

Turn the Mill Container upside
down.
Place the Mill Gasket to the
Mill Container.
• If the Mill Gasket is not placed,
it will cause leakage.

Attach the Mill Container
Base to the Mill Container and
tighten the Mill Container Base
clockwise to assemble.
• Make sure that the groove of the
Mill Gasket is fitted properly on
the edge of the Mill Container.
Otherwise, it may cause
leakage.
• Do not attach or remove the
Mill Container after the Mill
Container Base is placed on
the Motor Housing. The liquid
will leak or the motor will not
operate.

Mill Container
Mill Gasket
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Guide of Menus and Functions
■ Note:
Blender
• When placing viscous or low water ingredients (such as boiled beans or garlic), do not exceed 1/3 of the Blender
Jug capacity.
• Add soft ingredients (fruits, vegetables) into the Blender Jug before adding in other ingredients.
Cut them into small pieces (2-3 cm cubes).
• Before blending hard ingredients (such as carrot), cut it into small pieces (1-2 cm long).
• Do not blend food of 60 °C or higher.
• Do not operate exceeding the rated operation time (2 min ON, 2 min OFF).

Wet & Dry Mill
• Do not operate exceeding the rated operation time (1 min ON, 2 min OFF).
Function

Menu
(Pudding)

(Baby
Food)

Quantity

Operating Time
(approx.)

1

350 - 1 000 mL

Max 10 sec

Porridge

1

300 - 600 g

30 - 60 sec

Boiled
Spinach
+ water

1

300 - 400 g

60 - 120 sec

Boiled
Carrot
+ water

1

250 - 800 g

30 - 90 sec

2

250 - 1 000 mL

Max 2 min

2

250 - 1 500 mL

Max 2 min

P1

Max 300 g

Max 50 times
(1 sec ON,
1 sec OFF)

P2

750 mL

3 - 10 times
(1 sec ON,
1 sec OFF)

(Soup)

(Blender)
(Juice/Smoothie)

(Ice Crush)
*MX-V310 only

(Cleaning)
Coffee Beans

2

50 g

15 - 30 sec

Pepper

2

Max 20 g

Max 60 sec

Dried Chilli

2

Max 20 g

P1

Max 70 g

Max 60 sec
Max 20 times
(1 sec ON,
1 sec OFF)

2

50 g + 20 mL of
water

(Peanuts Crush)
Fresh Chilli

(Wet & Dry
Mill)

Speed

Max 60 sec

Porridge

2

Max 200 g

Max 60 sec

Boiled
Spinach
+ water

2

Max 160 g

Max 60 sec

P2

100 mL

3 - 10 times
(1 sec ON,
1 sec OFF)

Soft Food

(Cleaning)

Remarks
Remove the floating bubbles if necessary.
For porridge:
- Recommended ratio of rice:water is 1:10.
For boiled spinach:
- Recommended ratio of boiled
spinach:water is 2:1.
- Boil the spinach more than 5 minutes to
soften it.
For boiled carrot:
- Place the same amount of water as the
ingredients and blend.
For both menus:
- After blending the baby food, transfer
it to another container and sterilise by
heating.
For Smoothie:
- Only use approximately 2.5 cm ice cubes
or less which are made from a household
refrigerator. Do not use commercial ice
cubes and ensure to add liquid.
- Only use approximately 2.5 cm ice cubes
or less which are made from a household
refrigerator. Do not use commercial ice
cubes.
- Blend until there is no sound.
- If the crushed ice stick to the wall of
the Blender Jug, turn off the appliance
and remove the Blender Lid. Insert the
Scraper to circulate.
Operate with water only.
Remove the seeds.
Remove peanut shell and skin.
For porridge:
- Recommended ratio of rice:water is 1:10.
- If the rice grain adheres to the side of the
Mill Container and cannot be blended,
disassemble the Mill Container, stir it and
restart.
For boiled spinach:
- Cut it to 1 cm long.
- Place the same amount of water as the
ingredients and blend.
- Boil the spinach more than 5 minutes to
soften it.
For both menus:
- After blending the soft food, transfer it
to another container and sterilise by
heating.
Operate with water only.
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How to Use Blender
■ Note:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Working capacity: 1.5 L
Do not operate with an empty Blender Jug.
This Blender cannot be operated if the Blender Jug is not in place correctly.
If the Blender Cutting Blade gets stuck, switch off immediately and unplug. Do not insert fingers into the Blender Jug.
Use the Scraper to remove the ingredients that are blocking the Blender Cutting Blade.
When removing the ingredients, be careful with the Blender Cutting Blade.
Ensure to assemble the Blender Jug Base to the Blender Jug. Do not use the Mill Container Base for this assembly.
Do not drop the appliance to avoid damaging it.
Do not store liquid in the Blender Jug.
It is prohibited to place the following kinds of ingredients in the Blender Jug: Meat, fish, hard ingredients (example:
turmeric, dried soya beans, frozen ingredients, Cassia cinnamon), very sticky ingredients (example: peanut butter),
ingredients with low water content (example: mashed potato), commercial ice cubes (MX-V310) or any ice cubes
(MX-V300).

Place the ingredients in the Blender Jug.
Close the Blender Lid.
• Make sure the Inner Lid is attached.

Make sure the switch is off. Place the Blender Jug according to the triangle marks on the Blender Jug Base and
Motor Housing, as A.
Rotate the Blender Jug (left and right) a few times when it does not fit properly to the Motor Housing.
Turn the Blender Jug Unit clockwise until a “click” sound is heard and make sure the marks are aligned as B.
Plug in to the rated power supply.
Turn on the Blender by pressing the required speed.
• Support the Blender Lid while in use to ensure that it is tightly closed.

English

1

A

2

P1

P2

B

After blending, switch off by pressing the
button.
Unplug.
Turn the Blender Jug anticlockwise to remove it from the Motor Housing.
Remove the ingredients. Be careful when pouring the mixture from the Blender Jug as it may spill.
• Avoid getting soiled with the ingredients.

1

2

P1

P2
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How to Use Blender
How to Use Scraper
 ڦUse the Scraper when:
• The ingredients are hard to blend due to too little liquid. (For example: chili, curry dishes)
• The ingredients stick to the side of the Blender Jug. (For example: garlic, leaves, crushed ice)
• The ingredients stick to the bottom of the Blender Cutting Blade. (For example: crushed ice)

■ Note:
• Use the Scraper during blending only through the Blender Lid opening.
• Do not use the Scraper from other models for this product.
• Make sure the Inner Lid is attached when the Scraper is not used.

Turn off the appliance and remove the Inner Lid carefully.
Slowly slide the Scraper through the Blender Lid opening to perform operation. The Scraper can be inserted
through the Blender Lid opening while blending without interfering with the Blender Cutting Blade.

Crushed ice removal
Remove the crushed ice inside the Blender Jug.
Disassemble the Blender Jug Base (page EN5).
Use the Scraper to remove any crushed ice beneath the Blender Cutting Blade.
*Be careful with the Blender Cutting Blade.

1500

1000

500
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How to Use Wet & Dry Mill
This Wet & Dry Mill is designed for grinding dry ingredients such as coffee beans, dried pepper and spices.
It also can blend wet ingredients such as chilli, banana, tomato and such.

■ Note:
•
•
•
•
•
•
•
•

Working capacity: Dry: 50 g (coffee beans), Wet: 0.2 L
Do not operate with an empty Wet & Dry Mill.
When removing the ingredients, be careful with the Mill Cutting Blade.
Do not remove the Wet & Dry Mill from the Motor Housing until the rotation stops completely.
Ensure that the Mill Cutting Blade stops completely before proceeding to the next P1 or P2 operation.
Ensure to assemble the Mill Container Base to the Mill Container. Do not use the Blender Jug Base for this assembly.
Do not drop the appliance to avoid damaging it.
It is prohibited to place following kinds of ingredients in the Mill Container: Hard ingredients (example: turmeric, dried
soya beans, frozen ingredients, Cassia cinnamon), ingredients with high hard fibre, very sticky ingredients (example:
peanut butter), or any ice cubes.

Turn the Mill Container upside down and fill in the ingredients.
Place the Mill Container Base onto the Mill Container and turn it clockwise until it is tight.
Place the Wet & Dry Mill onto the Motor Housing and make sure the triangle marks on the Mill Container and
Motor Housing are aligned as A.
Turn the Wet & Dry Mill clockwise until a “click” sound is heard and make sure the marks are aligned as B.
Plug in to the rated power supply.

A

English

B

Turn on the Wet & Dry Mill by pressing the required speed.
• Support the Mill Container while in use to ensure that it is stable.

After blending, switch off the power supply.
Unplug.

1

2

P1

P2

1

2

P1

P2

Turn the Wet & Dry Mill anticlockwise and remove it from the Motor Housing.
Turn the Mill Container Base upside down and turn the Mill Container Base anticlockwise to remove it from the
Mill Container.
Remove the ingredients.
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After Use
Cleaning
■ Note:
• During prewash, do not fill in the normal water more than the amount indicated. It may cause high vibration.
• After prewash, unplug the appliance before cleaning. Handle the Cutting Blades and glass parts carefully during
cleaning.
• Wash with diluted dish soap (neutral) and a soft sponge. After washing, be sure to rinse and wipe dry thoroughly.
• Do not use benzene, thinner, alcohol, bleach, polishing powder or metal brush to clean the appliance. The surface
may be damaged.
• Do not place the appliance in the dishwasher or the dish dryer for cleaning.
• Some discolouration of the plastic parts may occur upon usage but it does not affect usage.
• Make sure to clean the appliance after every use.

Prewash
• For Blender, fill in 750 mL of normal water. Press P2 while holding the
Blender Jug by hand and operate for 3 to 10 times for cleaning.
• For Wet & Dry Mill, fill in 100 mL of normal water. Press P2 while
holding the Mill Container by hand and operate for 3 to 10 times for
cleaning.

1500

1000

500

Wash
• Before cleaning, make sure to take out the Blender Gasket
and the Mill Gasket.

• Clean the Cutting Blades with a brush under running water.
Do not use hand to clean the Cutting Blades.
* Brush is not provided.

Wiping
• Wipe the Motor Housing with a damp cloth.

Storing
■ Note:
• Do not wrap the Cord around the Motor Housing.
• Mount the Blender Jug onto the Blender Jug Base and store it.
• Mount the Mill Container onto the Mill Container Base and store it.
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Troubleshooting
Ensure to turn OFF the appliance and the power supply before taking the actions in the table below
Problems

Causes

Actions

The appliance does not turn on.

The Plug is not inserted to the root of the
power source.
The Blender Jug or the Mill Container is not
placed correctly.
Overloaded with ingredients or prohibited
ingredients are used.

Insert the Plug down to the root.

The Safety Lever is stucked.

Disassemble the Blender Jug Base and follow the
assembly sequence (Page EN5).

Even though the power is on, the appliance
does not start blending.

The appliance stops during blending.

Place the Blender Jug or the Mill Container correctly.
Do not exceed the working capacity of the ingredients and
ensure that prohibited ingredients are not used.

The Circuit Breaker protection is activated. Reduce the ingredients to less than 1/2 of the working
• Too many ingredients or hard ingredients capacity and/or remove hard ingredients and resume
are used.
operation.
If it still does not start, reset the Circuit Breaker by
button again, then resume the operation.
pressing
Do not repeatedly reset the Circuit Breaker.
Prohibited ingredients are used.
Remove prohibited ingredients.
Maximum operating time is exceeded.
Turn off the power and refer to the recommended
operating time (page EN3).
The Blender Jug Base is attached loosely.
Tighten the Blender Jug Base firmly onto the Blender Jug.
The Blender Gasket is not installed correctly. Install the Blender Gasket correctly.
The Blender Gasket is not installed.
Install the Blender Gasket.

The mixture in the Blender Jug is leaking.

Wrong Base is used.

The Safety Lever is stucked.
There is abnormal noise or vibration.

Too many ingredients in the Blender Jug.
The Blender Jug Base is attached loosely.
The Cutting Blades is spinning freely without Ingredients are stuck to the wall of the
cutting.
Blender Jug.
Quantity of the liquid is low.

English

Ensure to use the correct Base.
• Assemble the Blender Jug Base to the Blender Jug
(page EN7).
• Assemble the Mill Container Base to the Mill Container
(page EN9).
Disassemble the Blender Jug Base and follow the
assembly sequence (Page EN5).
Turn off the appliance and reduce the ingredients.
Tighten the Blender Jug Base firmly onto the Blender Jug.
Turn off the appliance and insert the Scraper to circulate.
Add liquid.

• A "kiiiiin" sound may be heard during operation. This is normal.

Specifications
MX-V310

Model No.
Function

Blender

Power Supply

MX-V300
Wet & Dry Mill

Blender

220 - 240 V

Wet & Dry Mill

50 - 60 Hz

290 - 320 W

Power Consumption
Max. Motor Locked
Approx. Wattage

600 W
O (OFF), 1, 2, P1, P2

Switch
Operation Rating

2 minutes ON
2 minutes OFF

1 minute ON
2 minutes OFF

2 minutes ON
2 minutes OFF

1 minute ON
2 minutes OFF

Dimension (Approx.)
W × L × H (mm)

188 x 210 x 405

170 × 210 × 275

196 x 210 x 405

170 × 210 × 275

3.6

2.3

2.4

2.3

1.5 L

Dry Mill: 50 g
(Coffee Beans)
Wet Mill: 0.2 L

1.5 L

Dry Mill: 50 g
(Coffee Beans)
Wet Mill: 0.2 L

4 stainless steel blades

2 stainless steel blades

4 stainless steel blades

2 stainless steel blades

Mass (Approx.) (kg)
Working Capacity
(Approx.)
Cutting Blades
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• Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của Panasonic.
• Hãy đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng này để có thể sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
• Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đặc biệt chú ý tới phần Chú ý về an toàn.
• Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.
• Hãy giữ Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.
• Panasonic sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu sử dụng sai sản phẩm, hoặc không tuân theo các hướng dẫn này.

Chú ý về an toàn

Đảm bảo tuân thủ theo các hướng dẫn này

Để tránh các tai nạn hoặc thương tích cho người dùng, người khác, và gây thiệt hại về tài sản, hãy thực hiện
theo hướng dẫn bên dưới đây.
 ڦCác chỉ báo sau đây cho biết mức độ thiệt hại khi vận hành sai.

CẢNH BÁO

Gây thương tích nghiêm
trọng hoặc tử vong.

CHÚ Ý

Gây nguy hiểm hoặc thương tích
hoặc thiệt hại về tài sản.

 ڦCác biểu tượng này được phân loại và giải thích như sau.
Biểu tượng này chỉ lệnh cấm.

Biểu tượng này chỉ yêu cầu bắt buộc phải
tuân theo.

CẢNH BÁO
Để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn gây ra do đoản mạch,
hoặc cháy, thương tích và bốc khói.
● Không làm hỏng dây điện và phích cắm.
● Không dùng thiết bị nếu dây điện và phích cắm bị hỏng hoặc lỏng phích cắm.
• Nếu dây điện bị hỏng, phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc người có chuyên môn tương tự thay
thế để tránh hư hỏng.
● Không cắm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt.
● Không vượt mức điện áp đầu ra hoặc dùng dòng điện xoay chiều khác so với quy định của thiết bị.
• Đảm bảo rằng điện áp cấp cho thiết bị giống với điện áp địa phương.
• Cắm các thiết bị khác vào cùng ổ cắm có thể gây quá nhiệt.
● Không vận hành thiết bị khi dây điện bị xước.
● Không nhúng hộp đựng động cơ trong nước hoặc đổ nước lên.
● Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị.
• Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.
● Không cho bất kỳ vật gì vào trong lỗ thông hơi hoặc khoảng trống của thiết bị.
• Đặc biệt là các vật kim loại như ghim hoặc dây điện.
● Không thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị bằng phụ tùng không chính hãng.
● Không tháo nắp máy xay khi thiết bị vẫn đang vận hành.
● Không dùng nước nóng (trên 60 °C) để vệ sinh hoặc đặt gần lửa để hong khô thiết bị.
● Không đặt các nguyên liệu nóng (trên 60 °C) vào bình máy xay hoặc cối xay.
● Không vận hành nếu đế bình máy xay và bình máy xay lắp chưa đúng.
● Không vận hành nếu đế cối xay và cối xay lắp chưa đúng.
● Không cho ngón tay hoặc các vật như muỗng hoặc nĩa vào trong bình máy xay trong khi thiết bị đang
vận hành.
● Không tháo bình máy xay hoặc cối xay khi động cơ đang quay.
● Không đẩy chốt khóa an toàn và cần an toàn bằng bất kỳ dụng cụ gì như que, gậy vì có thể khiến thiết
bị BÂT.
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CẢNH BÁO
● Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) có thể chất, giác quan hoặc tinh thần yếu
hoặc những người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết sử dụng, trừ khi có người bảo hộ an toàn hướng
dẫn hoặc giám sát họ cách sử dụng thiết bị.
Nên giám sát trẻ em để chúng không nghịch thiết bị.
● Cắm chặt phích cắm.
• Nếu không có thể gây điện giật và hỏa hoạn do nhiệt sinh ra xung quanh phích cắm.
● Vệ sinh phích cắm thường xuyên.
• Phích cắm bẩn có thể gây cách điện kém do ẩm ướt, và có thể gây hỏa hoạn.
● Khi xảy ra vận hành bất thường hoặc hỏng hóc, dừng vận hành thiết bị ngay lập tức và tháo phích
cắm.
Ví dụ về vận hành bất thường hoặc hỏng hóc:
• Phích cắm hoặc dây điện nóng bất thường.
• Dây điện bị hỏng hoặc mất điện.
• Hộp đựng động cơ bị biến dạng hoặc nóng bất thường.
→ Hãy tháo phích cắm thiết bị ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành để được hướng dẫn hoặc để
sửa chữa.
● Đảm bảo giữ phích cắm khi rút phích. Không kéo dây điện.
● Cẩn thận nếu đổ chất lỏng nóng vào bên trong bình máy xay bởi vì chất lỏng có thể trào ra ngoài thiết
bị do hấp hơi đột ngột.

CHÚ Ý
Để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn gây ra do đoản mạch,
hoặc rò rỉ điện, cháy, thương tích và bốc khói.
● Chú ý tới thiết bị khi đang vận hành.
• Khi không thể chú ý tới thiết bị, hãy TẮT nguồn.
● Không sử dụng thiết bị ở những nơi sau:
• Bất kỳ bề mặt không bằng phẳng, trên thảm không chịu nhiệt, khăn trải bàn, v.v.
• Ở nơi thiết bị có thể rơi xuống nước, hoặc gần nguồn nhiệt.
● Không xay quá 1.5 L dung tích tối đa ghi trên bình máy xay.
● Không đặt quá mức dung tích tối đa cho phép của cối xay. Tuân theo lượng khuyên dùng khi chế biến.
● Không vận hành nếu nắp máy xay và nắp trong chưa lắp đúng vào bình máy xay.

Chức năng
Máy xay sinh tố
Cối xay ướt & khô

Thời gian vận hành
(phút)
2
1

Tiếng Việt

● Đảm bảo vận hành và nghỉ ngơi thiết bị dựa trên bảng dưới đây:
Thời gian nghỉ
(phút)
2
2

● Rút phích cắm thiết bị khi không dùng.
● Khi mang thiết bị, giữ chắc hộp đựng động cơ bằng hai tay.
● Tắt thiết bị và ngắt điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc động vào các bộ phận di chuyển trong khi
đang dùng.
● Cẩn thận khi sử dụng lưỡi dao sắc, khi lấy hết đồ ra khỏi bình máy xay hoặc cối xay và trong khi vệ
sinh máy.
● Vận hành thiết bị ở bề mặt sạch, phẳng, cứng và khô.
● Nếu lưỡi dao cắt bị kẹt, ngay lập tức tắt máy và rút phích cắm điện. Không cho ngón tay vào trong
bình máy xay. Dùng thìa khuấy để gỡ các nguyên liệu kẹt trong lưỡi dao cắt của máy xay.
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Các bộ phận
 ڦHình minh họa trong sách chủ yếu là của model MX-V310.
Máy xay sinh tố
Thìa khuấy
Bình máy xay
(Nhựa)

Nắp máy xay
Nắp trong
Dung tích tối
đa: 1.5 L

1500

1500

Cối xay ướt & khô
Khoảng cách
giữa mỗi nấc
0.25 L
Bình máy xay
(Thủy tinh)

1000

500

MX-V310

1000

Cối xay

500

MX-V300

Gioăng cối xay

Gioăng
máy xay
Lưỡi dao

Lưỡi dao

Đế bình máy
xay

Đế cối xay

Nhãn vận hành (đi kèm)
Chốt khóa an toàn

Dán trên hộp đựng động cơ để tham
khảo phần giải thích Bảng điều khiển.
Vị trí đúng để dán trên hộp đựng động
cơ được viết trên nhãn. (Hình minh họa
bên dưới dùng cho MX-V310)

Cần an toàn

Bảng điều
khiển

Hộp đựng Dây
động cơ
điện

Phích
cắm*

* Hình dạng phích cắm có thể thay đổi tùy vào khu vực hoặc quốc gia.
Cơ chế khóa an toàn được thiết kế để ngăn thiết bị BẬT khi đang ở không đúng vị trí.

■ Lưu ý:

• Không ấn chốt khóa an toàn và cần an toàn bằng bất kỳ dụng cụ gì như que gậy.
• Không đổ chất lỏng hoặc các nguyên liệu vào khu vực chốt khóa an toàn và bảng điều khiển.
• Giữ khu vực chốt khóa an toàn và cần an toàn sạch sẽ để tránh các vật lạ tích tụ.
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Bảng điều khiển
Nước ép/sinh tố

Đồ ăn cho trẻ em
Pudding

1
Tắt

Tốc độ 1

Xay Đá (chỉ áp dụng cho MX-V310)

Súp

Chế độ tự làm sạch
Nghiền đậu phộng

2

P1

P2

Tốc độ 2 MẠCH 1*
MẠCH 2*
(MẠCH tốc độ thấp) (MẠCH tốc độ cao)

* Dùng chức năng này khi vận hành không liên tục cho tới khi đạt được kết cấu pha trộn mong muốn.

Trước khi sử dụng
 ڦRửa mỗi bộ phận trước khi dùng thiết bị lần đầu tiên.

■ Lưu ý:

• Đặt ngón cái lên sườn để có thể xoay dễ dàng khi lắp hoặc tháo bình máy xay hoặc cối
xay vào/ra khỏi đế.

Sườn

Tháo ra
Máy xay sinh tố

Xay

Xoay đế bình máy xay theo
chiều kim đồng hồ để tháo ra.

1500

• Cẩn thận với lưỡi dao cắt của
máy xay.

1000

500

Nâng bình máy xay lên để
tháo ra khỏi đế bình máy xay.

Lộn ngược cối xay và xoay đế
cối xay ngược chiều kim đồng
hồ để tháo ra.
• Cẩn thận với lưỡi dao cắt của
cối xay.

Nâng đế cối xay lên để tháo
cối xay.

Tiếng Việt

Lắp vào
Máy xay sinh tố
Đặt gioăng máy xay vào đế
bình máy xay.
• Nếu chưa đặt gioăng máy xay
vào, có thể gây rò rỉ.

Thực hiện theo trình tự lắp
theo hướng mũi tên như hình
minh họa. Gắn bình máy xay
vào đế bình máy xay và siết
chặt đế bình máy xay ngược
chiều kim đồng hồ để lắp vào.
• Đảm bảo rằng gioăng máy xay
được đặt đúng và bình máy
xay được siết chặt. Nếu không,
có thể gây rò rỉ.
• Không gắn hoặc tháo bình máy
xay sau khi đã đặt đế máy xay
lên hộp đựng động cơ. Chất
lỏng sẽ rò rỉ hoặc động cơ sẽ
không vận hành.

Xay
1500

1000

500

Lộn ngược cối xay.
Đặt gioăng cối xay vào cối xay.
• Nếu chưa đặt gioăng cối xay
vào, có thể gây rò rỉ.

Gắn đế cối xay vào cối xay và
siết đế cối xay theo chiều kim
đồng hồ để lắp vào.
• Đảm bảo rằng rãnh gioăng cối
xay đã khít trên gờ cối xay. Nếu
không, có thể gây rò rỉ.
• Không gắn hoặc tháo cối xay
sau khi đã đặt đế cối xay lên
hộp đựng động cơ. Chất lỏng
sẽ rò rỉ hoặc động cơ sẽ không
vận hành.

Cối xay
Gioăng cối xay
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Hướng dẫn về các menu và chức năng
■ Lưu ý:
Máy xay sinh tố
• Khi đặt các thành phần nước có độ nhớt hoặc ít nước (như đậu luộc hoặc tỏi), không vượt quá 1/3 dung tích của
bình máy xay.
• Cho thêm nguyên liệu mềm (hoa quả, rau) vào trong bình máy xay trước khi cho thêm nguyên liệu khác vào.
Cắt thành các miếng nhỏ (vuông 2-3 cm).
• Trước khi xay các nguyên liệu cứng (như cà rốt), cắt thành các miếng nhỏ (1-2 cm dài).
• Không xay thực phẩm đã nấu chín ở 60 °C hoặc cao hơn.
• Không vận hành quá thời gian vận hành quy định (2 phút BẬT, 2 phút TẮT).

Cối xay ướt & khô
• Không vận hành quá thời gian vận hành quy định (1 phút BẬT, 2 phút TẮT).
Chức năng

Tốc độ

Số lượng

Thời gian vận
hành (xấp xỉ)

(Pudding)

1

350 - 1 000 mL

Tối đa 10 giây

Cháo

1

300 - 600 g

30 - 60 giây

Rau bina
luộc +
nước

1

300 - 400 g

60 - 120 giây

Cà rốt
luộc +
nước

1

250 - 800 g

30 - 90 giây

2

250 - 1 000 mL

Tối đa 2 phút

Thực đơn

(Đồ ăn
cho trẻ
em)

(Súp)
(Máy xay
sinh tố)
(Nước ép/sinh tố)

(Xay Đá)
*Chỉ áp dụng
cho MX-V310

(Chế độ tự làm

sạch)

250 - 1 500 mL

Tối đa 2 phút

P1

Tối đa 300 g

Tối đa 50 lần
(1 giây BẬT,
1 giây TẮT)

P2

750 mL

3 - 10 lần
(1 giây BẬT,
1 giây TẮT)

Hạt cà phê

2

50 g

15 - 30 giây

Hạt tiêu

2

Tối đa 20 g

Tối đa 60 giây

Ớt khô

2

Tối đa 20 g

P1

Tối đa 70 g

Tối đa 60 giây
Tối đa 20 lần
(1 giây BẬT,
1 giây TẮT)

2

50 g + 20 mL
nước

(Nghiền đậu
phộng)
Ớt tươi

(Cối xay ướt
& khô)

2

Tối đa 60 giây

Cháo

2

Tối đa 200 g

Tối đa 60 giây

Rau bina
luộc +
nước

2

Tối đa 160 g

Tối đa 60 giây

P2

100 mL

3 - 10 lần
(1 giây BẬT,
1 giây TẮT)

Thực
phẩm
mềm

(Chế độ tự làm

sạch)

Ghi chú
Loại bỏ các bong bóng nổi nếu cần.
Đối với cháo:
- Tỷ lệ gạo:nước khuyến nghị là 1:10.
Đối với rau bina luộc:
- Tỷ lệ rau bina luộc:nước khuyến nghị
là 2:1.
- Luộc rau bina trên 5 phút để làm mềm
rau.
Đối với cà rốt luộc:
- Cho lượng nước bằng với nguyên liệu
và xay.
Đối với cả hai menu:
- Sau khi xay thực phẩm trẻ em, để sang
dụng cụ chứa khác và tiệt trùng bằng
cách hâm nóng.
Đối với Sinh tố:
- Chỉ dùng đá viên tối đa xấp xỉ 2.5 cm
làm từ tủ lạnh. Không dùng đá viên mua
bên ngoài và đảm bảo cho thêm chất
lỏng vào.
- Chỉ dùng đá viên tối đa xấp xỉ 2.5 cm
làm từ tủ lạnh. Không dùng đá viên mua
bên ngoài.
- Xay tới khi không còn nghe thấy âm
thanh gì.
- Nếu đá nghiền dính vào thành bình máy
xay, tắt thiết bị và tháo nắp máy xay. cho
thìa khuấy vào.
Vận hành chỉ với nước .
Bỏ hạt.
Bóc vỏ đậu.
Đối với cháo:
- Tỷ lệ gạo: nước khuyến nghị là 1:10.
- Nếu hạt gạo dính chặt vào thành cối xay
và không thể xay được, tháo cối xay,
khuấy và xay lại.
Đối với rau bina luộc:
- Cắt thành từng đoạn dài 1 cm.
- Cho lượng nước bằng với nguyên liệu
và xay.
- Luộc rau bina trên 5 phút để làm mềm
rau.
Đối với cả hai menu:
- Sau khi xay thực phẩm mềm, để sang
dụng cụ chứa khác và tiệt trùng bằng
cách hâm nóng.
Vận hành chỉ với nước.
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Cách sử dụng máy xay sinh tố
■ Lưu ý:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dung tích tối đa: 1.5 L
Không vận hành khi bình máy xay trống rỗng.
Máy xay sinh tố này không thể vận hành nếu bình máy xay lắp chưa đúng.
Nếu lưỡi dao cắt bị kẹt, ngay lập tức tắt máy và rút phích cắm điện. Không cho ngón tay vào trong bình máy xay.
Dùng thìa khuấy để gỡ các nguyên liệu kẹt trong lưỡi dao cắt của máy xay.
Khi bỏ các nguyên liệu ra, cẩn thận với lưỡi dao cắt của máy xay.
Đảm bảo lắp đế bình máy xay vào bình máy xay. Không dùng đế cối xay để lắp vào.
Không làm rơi thiết bị để tránh hỏng hóc.
Không cất trữ chất lỏng trong bình máy xay.
Cấm đặt các loại nguyên liệu sau vào trong bình máy xay: Thịt, cá, nguyên liệu cứng (ví dụ: nghệ, đậu nành khô, các
nguyên liệu đông lạnh, cassia quế), nguyên liệu quá dính (ví dụ: bơ đậu phộng), nguyên liệu có thành phần nước
thấp (ví dụ: khoai tây nghiền), đá viên mua bên ngoài (MX-V310) hoặc bất kỳ loại đá viên nào (MX-V300).

Đặt các nguyên liệu vào trong bình máy xay.
Ðóng nắp máy xay.
• Đảm bảo nắp trong đã được lắp vào.

Đảm bảo công tắc đã tắt. Đặt bình máy xay theo ký hiệu tam giác trên đế bình máy xay và hộp đựng động cơ,
như hình A.
Xoay bình máy xay (trái và phải) vài lần tới khi khớp với hộp đựng động cơ.
Xoay bình máy xay theo chiều kim đồng hồ cho tới khi nghe thấy tiếng “cách” và đảm bảo rằng các ký hiệu khớp
theo hình B.
Cắm phích vào nguồn điện quy định.
Bật máy xay sinh tố bằng cách ấn tốc độ mong muốn.
• Giữ nắp máy xay khi đang sử dụng để đảm bảo nắp được đóng chặt.

1

A

2

P1

P2

Tiếng Việt

1

P1

B

Sau khi xay, tắt bằng cách ấn nút
.
Tháo phích cắm.
Xoay bình máy xay ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi hộp đựng động cơ.
Bỏ các nguyên liệu ra. Cẩn thận khi đổ hỗn hợp từ bình máy xay ra vì có thể bị tràn.
• Tránh bị dính bẩn do các nguyên liệu.

2

P2
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Cách sử dụng máy xay sinh tố
Cách sử dụng thìa khuấy
 ڦDùng thìa khuấy khi:
• Các nguyên liệu khó xay do có quá ít chất lỏng. (Ví dụ: ớt, các món cà-ri)
• Các nguyên liệu dính vào thành bình máy xay. (Ví dụ: tỏi, các loại lá, đá nghiền)
• Các nguyên liệu dính vào đáy lưỡi dao cắt của máy xay. (Ví dụ: đá nghiền)

■ Lưu ý:

• Chỉ dùng thìa khuấy trong khi đang xay và xuyên qua lỗ hở nắp máy xay.
• Không dùng thìa khuấy từ model khác cho sản phẩm này.
• Đảm bảo rằng đã gắn nắp trong vào khi không dùng thìa khuấy.

Tắt thiết bị và tháo nắp trong cẩn thận.
Từ từ trượt thìa khuấy qua lỗ hở nắp máy xay để có thể vận hành. Có thể đưa thìa khuấy qua lỗ hở nắp máy
xay khi đang xay mà không làm ảnh hưởng tới lưỡi dao cắt của máy xay.

Loại bỏ đá nghiền
Loại bỏ đá nghiền bên trong bình máy xay.
Tháo đế bình máy xay. (trang VN5).
Dùng thìa khuấy để loại bỏ đá nghiền bên dưới lưỡi dao cắt của máy xay.
*Cẩn thận với lưỡi dao cắt của máy xay.

1500

1000

500
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Cách sử dụng cối xay ướt & khô
Cối xay ướt & khô này được thiết kế để nghiền nguyên liệu khô như hạt cà phê, hạt tiêu khô và gia vị.
Cũng có thể xay các nguyên liệu ướt như ớt, chuối, cà chua và những nguyên liệu tương tự.

■ Lưu ý:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dung tích tối đa: Khô: 50 g (hạt cà phê), Ướt: 0.2 L
Không vận hành khi bình cối xay ướt & khô trống rỗng.
Khi bỏ các nguyên liệu ra, cẩn thận với lưỡi dao cắt của cối xay.
Không tháo cối xay ướt & khô ra khỏi hộp đựng động cơ cho tới khi dừng xoay hẳn.
Đảm bảo rằng lưỡi dao cắt của cối xay đã dừng hẳn trước khi tiến hành vận hành P1 hoặc P2 tiếp theo.
Đảm bảo lắp đế cối xay vào cối xay. Không dùng đế bình máy xay để lắp vào.
Không làm rơi thiết bị để tránh hỏng hóc.
Cấm đặt các loại nguyên liệu sau vào trong cối xay: Các nguyên liệu cứng (ví dụ: nghệ, đậu nành khô, các nguyên
liệu đông lạnh, cassia quế), các nguyên liệu xơ cứng, nguyên liệu quá dính (ví dụ: bơ đậu phộng), hoặc bất kỳ loại
đá viên nào.

Lộn ngược cối xay và cho các nguyên liệu vào.
Đặt đế cối xay lên cối xay và xoay theo chiều kim đồng hồ cho tới khi chặt lại.
Đặt cối xay ướt & khô lên hộp đựng động cơ và đảm bảo rằng ký hiệu hình tam giác trên cối xay và hộp đựng
động cơ khớp nhau theo hình A.
Xoay cối xay ướt & khô theo chiều kim đồng hồ cho tới khi nghe thấy tiếng “cách” và đảm bảo rằng các ký hiệu
khớp nhau theo hình B.
Cắm phích vào nguồn điện quy định.

A

B

Bật cối xay ướt & khô bằng cách ấn tốc độ mong muốn.
• Giữ cối xay khi đang sử dụng để đảm bảo cối vững chắc.

Sau khi xay, tắt nguồn điện.
Tháo phích cắm.

2

P1

P2

1

2

P1

P2

Tiếng Việt

1

Xoay cối xay ướt & khô ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi hộp đựng động cơ.
Lộn ngược đế cối xay và xoay đế cối xay ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi cối xay.
Bỏ các nguyên liệu ra.
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Sau khi sử dụng
Vệ sinh
■ Lưu ý:

• Khi chuẩn bị vệ sinh bình máy xay, không đổ nước nhiều hơn lượng quy định. Có thể gây rung mạnh.
• Sau khi vệ sinh xong, rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh bằng tay. Xử lý lưỡi dao cắt và các phần thủy tinh
cẩn thận trong lúc vệ sinh.
• Rửa bằng xà phòng pha loãng (trung tính) và một miếng bọt biển mềm. Sau khi rửa, đảm bảo xối nước và lau khô.
• Không dùng ben-zen, chất pha loãng, cồn, chất tẩy trắng, bột đánh bóng hoặc bàn chải kim loại để vệ sinh thiết bị.
Có thể làm hư hỏng bề mặt.
• Không đặt thiết bị trong máy rửa bát hoặc máy sấy bát đĩa để vệ sinh.
• Một số bộ phận nhựa có thể bị biến màu sau thời gian sử dụng nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng
thiết bị.
• Đảm bảo vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng.

Chuẩn bị rửa
• Đối với máy xay sinh tố, cho 750 mL nước vào. Ấn P2 đồng thời giữ
bình máy xay bằng tay và vận hành từ 3 tới 10 lần để vệ sinh.
• Đối với máy xay ướt & khô, cho 100 mL nước vào. Ấn P2 đồng thời giữ
cối xay bằng tay và vận hành từ 3 tới 10 lần để vệ sinh.
1500

1000

500

Rửa
• Trước khi vệ sinh, đảm bảo tháo gioăng máy xay và gioăng
cối xay ra.

• Vệ sinh lưỡi dao cắt bằng bàn chải dưới dòng nước đang chảy.
Không dùng tay để vệ sinh lưỡi dao cắt.
* Bàn chải không được cấp kèm theo.

Lau
• Lau hộp đựng động cơ bằng vải ẩm.

Cất trữ
■ Lưu ý:
• Không quấn dây điện xung quanh hộp đựng động cơ.
• Lắp bình máy xay vào đế bình máy xay và cất đi.
• Lắp cối xay vào đế cối xay và cất đi.
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Xử lý sự cố
Đảm bảo TẮT thiết bị và nguồn điện trước khi thực hiện các hành động trong bảng sau
Vấn đề

Nguyên nhân

Hành động

Thiết bị không bật được.

Phích cắm chưa được cắm vào chân
nguồn điện.

Lắp phích cắm xuống chân nguồn.

Ngay cả khi bật điện, thiết bị không bắt
đầu xay.

Bình máy xay hoặc cối xay đặt không
đúng.

Đặt bình máy xay hoặc cối xay đúng.

Chứa quá nhiều nguyên liệu hoặc sử dụng Không cho các nguyên liệu vượt quá dung tích tối đa và
các nguyên liệu cấm.
đảm bảo không dùng các nguyên liệu cấm.

Thiết bị dừng lại trong khi đang xay.

Hỗn hợp trong bình máy xay bị rò rỉ.

Có tiếng ồn hoặc rung bất thường.

Cần an toàn bị kẹt.

Tháo đế bình máy xay và thực hiện theo trình tự lắp
(trang VN5)

Bảo vệ bộ ngắt dòng kích hoạt.
• Dùng quá nhiều nguyên liệu hoặc
nguyên liệu cứng.

Giảm các nguyên liệu còn 1/2 dung tích tối đa và/hoặc
bỏ các nguyên liệu cứng ra và vận hành lại.

Sử dụng các nguyên liệu cấm.

Bỏ các nguyên liệu cấm ra.

Thời gian vận hành tối đa vượt quá mức.

Tắt nguồn điện và tham khảo thời gian vận hành khuyến
nghị (trang VN3).

Đế bình máy xay gắn lỏng.

Siết chặt đế bình máy xay vào bình máy xay.

Nếu vẫn không khởi động, cài đặt lại bộ ngắt dòng bằng
lại, sau đó vận hành lại. Không liên
cách ấn nút
tục cài đặt lại bộ ngắt dòng.

Gioăng máy xay lắp sai.

Lắp gioăng máy xay đúng.

Gioăng máy xay chưa được lắp vào.

Lắp gioăng máy xay vào.

Dùng sai đế.

Đảm bảo dùng đúng đế.
• Lắp đế bình máy xay vào bình máy xay (trang VN7).
• Lắp đế cối xay vào cối xay (trang VN9).

Cần an toàn bị kẹt.

Tháo đế bình máy xay và thực hiện theo trình tự lắp
(trang VN5)

Quá nhiều nguyên liệu trong bình máy xay. Tắt thiết bị và giảm bớt nguyên liệu.

Lưỡi dao cắt quay tự do mà không cắt.

Đế bình máy xay gắn lỏng.

Siết chặt đế bình máy xay vào bình máy xay.

Các nguyên liệu dính vào thành bình máy
xay.

Tắt thiết bị và cho thìa khuấy vào.

Lượng chất lỏng thấp.

Thêm chất lỏng.

• Nghe thấy tiếng "kiiiiin" trong khi vận hành. Điều này là bình thường.

Thông số kỹ thuật
Chức năng

MX-V310
Máy xay sinh tố

Nguồn điện

MX-V300

Cối xay ướt & khô

Dung tích tối đa
(Xấp xỉ)
Lưỡi dao cắt

50 - 60 Hz

600 W

Công tắc

Khối lượng (Xấp xỉ)
(kg)

Cối xay ướt & khô

290 - 320 W

Công suất tối đa vận
hành máy

Kích thước (Xấp xỉ)
Rộng × Dài × Cao (mm)

Máy xay sinh tố

220 - 240 V

Công suất tiêu thụ

Định mức vận hành

Tiếng Việt

Kiểu máy

O (TẮT), 1, 2, P1, P2
2 phút BẬT
2 phút TẮT

1 phút BẬT
2 phút TẮT

2 phút BẬT
2 phút TẮT

1 phút BẬT
2 phút TẮT

188 x 210 x 405

170 × 210 × 275

196 x 210 x 405

170 × 210 × 275

3.6

2.3

2.4

2.3

1.5 L

Xay khô: 50 g
(Hạt cà phê)

1.5 L

Xay khô: 50 g
(Hạt cà phê)

Xay ướt: 0.2 L
Bốn lưỡi dao cắt bằng
thép không gỉ

Hai lưỡi dao cắt bằng
thép không gỉ

Xay ướt: 0.2 L
Bốn lưỡi dao cắt bằng
thép không gỉ

Hai lưỡi dao cắt bằng
thép không gỉ
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ื้ ผลิตภัณฑ์ พานาโซนิค
• ขอขอบคุณทีซ
่ อ
• โปรดอ่านคําแนะนํ าการใช ้งานนีอ
้ ย่างระมัดระวังเพือ
่ สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์เหล่านีไ
้ ด ้อย่างถูกต ้องและปลอดภัย
• ก่อนใช ้ผลิตภัณฑ์นี้ ควรอ่านข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัยอย่างละเอียด
• ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ําหรับการใช ้งานในครัวเรือนเท่านัน
้
• โปรดเก็บคําแนะนํ าการใช ้งานนีเ้ พือ
่ ใช ้ในอนาคต
• พานาโซนิค จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากใช ้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าเหล่านี้

ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย

โปรดแน่ใจว่าได้ปฏิบ ัติตามคําแนะนําเหล่านี้

ิ โปรดปฏิบ ัติตามคําแนะนํา
เพือ
่ ป้องก ันอุบ ัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บแก่ผใู ้ ช ้ บุคคลอืน
่ และเกิดความเสียหายแก่ทร ัพย์สน
ด้านล่าง
้ อ
้ สดงถึงระด ับความเสียหายทีเ่ กิดจากการดําเนินการอย่างไม่ถก
 ڦข้อบ่งชีต
่ ไปนีแ
ู ต้อง

คําเตือน

แสดงถึงการบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวต
ิ

ข้อควรระว ัง

่ งต่อการ
แสดงถึงความเสีย
บาดเจ็บหรือความเสียหาย
ิ
ของทร ัพย์สน

ั
 ڦสญล
ักษณ์และคําอธิบายมีด ังต่อไปนี้
ั
สญล
ักษณ์น ้ี หมายถึง การห้าม

ั
สญล
ักษณ์น ้ี หมายถึง จะต้องปฏิบ ัติตาม

คําเตือน
เพือ
่ ป้องก ันมิให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าล ัดวงจร
หรือไฟไหม้ บาดเจ็บ และคว ัน
● อย่าทําความเสียหายแก่สายไฟหรือปลก
๊ั
่ มต่ออยูก
● อย่าใชเ้ ครือ
่ งในกรณีทส
ี่ ายไฟหรือปลก
๊ ั ได้ร ับความเสียหาย หรือปลก
๊ ั เชือ
่ ับเต้าร ับอย่างหลวมๆ
• หากสายไฟได ้รับความเสียหาย จะต ้องทําการเปลีย
่ นโดยผู ้ผลิต ศูนย์บริการ หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาต เพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตราย
● อย่าเสียบปลก
๊ ั หรือถอดปลก
๊ ั ขณะมือเปี ยก
้ ระแสไฟฟ้าสล ับทีน
● อย่าใชไ้ ฟเกินกว่าแรงด ันไฟฟ้าของเต้าร ับหรือใชก
่ อกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว้บนต ัวเครือ
่ ง
• โปรดแน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้กับเครือ
่ งนัน
้ เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟในท ้องถิน
่ ของคุณ
• การเสียบปลั๊กอุปกรณ์อน
ื่ ๆ เข ้ากับเต ้ารับเดียวกันอาจเป็ นเหตุให ้เกิดความร ้อนมากเกินไป
● อย่าใชง้ านเครือ
่ งหากสายไฟชํารุด
● อย่าจุม
่ ฐานมอเตอร์ลงในนํา้ หรือทํานํา้ กระเด็นใส่
● อย่าถอดแยก ซ่อมแซม หรือด ัดแปลงต ัวเครือ
่ ง
• โปรดติดต่อศูนย์บริการของคุณเพือ
่ ทําการซ่อมแซม
● อย่าใส่ว ัตถุใดๆ ลงในรูหรือช่อง
• โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุทเี่ ป็ นโลหะต่างๆ เช่น เข็ม หรือลวด
● อย่าเปลีย
่ นอะไหล่ใดๆ ของต ัวเครือ
่ งด้วยอะไหล่ทไี่ ม่ใช่ของแท้
● อย่าพยายามถอดฝาเครือ
่ งปั่นออกขณะทีเ่ ครือ
่ งย ังคงทํางานอยู่
้ ํา้ ร้อน (เกิน 60 °C) มาทําความสะอาดหรือวางใกล้ๆ ก ับไฟเพือ
● อย่าใชน
่ ให้ต ัวเครือ
่ งแห้ง
● อย่าวางส่วนผสมทีร่ อ
้ น (เกิน 60 °C) ลงในโถปั่นหรือโถบด
● อย่าใชเ้ ครือ
่ งโดยทีไ่ ม่ได้วางฐานโถปั่นเข้าก ับโถปั่นอย่างถูกต้อง
● อย่าใชเ้ ครือ
่ งโดยทีไ่ ม่ได้วางฐานโถบดเข้าก ับโถบดอย่างถูกต้อง
้ น หรือซ่อม ลงในโถปั่นขณะทีเ่ ครือ
● อย่าใส่นวิ้ มือหรือเครือ
่ งใชใ้ นคร ัวต่างๆ เช่น ชอ
่ งกําล ังทํางาน
● อย่าถอดโถปั่นหรือโถบดออกขณะทีม
่ อเตอร์กา
ํ ล ังหมุน
● อย่ากดปลดปุ่มล็อคนิรภ ัยและก้านนิรภ ัยด้วยอุปกรณ์ใดๆ เช่น ไม้ เพราะอาจทําให้ต ัวเครือ
่ งทํางานเอง
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คําเตือน
ั ัส หรือสภาพทาง
้ ไิ ด้มเี จตนาให้ใชโ้ ดยบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ทีม
● เครือ
่ งนีม
่ ค
ี วามสามารถทางกายภาพ ประสาทสมผ
จิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือผูท
้ ข
ี่ าดประสบการณ์และความรู ้ เว้นแต่ได้ร ับการควบคุมดูแลหรือคําแนะนําทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
การใชเ้ ครือ
่ งโดยผูท
้ ม
ี่ ห
ี น้าทีร่ ับผิดชอบต่อความปลอดภ ัย
เด็กๆ ควรได้ร ับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นก ับต ัวเครือ
่ ง
● เสียบปลก
๊ ั ให้แน่น
• มิฉะนัน
้ อาจเป็ นเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตและไฟไหม ้อันเกิดจากความร ้อนทีอ
่ ยูร่ อบตัวปลั๊ก
● ทําความสะอาดปลก
๊ ั อย่างสมํา่ เสมอ
้ และอาจก่อให ้เกิดไฟไหม ้ได ้
• ปลั๊กทีส
่ กปรกอาจทําให ้ความเป็ นฉนวนมีไม่เพียงพอเนือ
่ งจากมีความชืน
● หากเกิดการทํางานผิดปกติหรือเสีย ให้หยุดการทํางานของเครือ
่ งท ันทีและถอดปลก
๊ั
ต ัวอย่างการทํางานทีผ
่ ด
ิ ปกติหรือเสีย:
• ปลั๊กหรือสายไฟร ้อนผิดปกติ
• สายไฟได ้รับความเสียหายหรือไฟดับ
• ฐานมอเตอร์ผด
ิ รูปหรือร ้อนผิดปกติ
→ โปรดถอดปลก
๊ ั ต ัวเครือ
่ งท ันทีและติดต่อศูนย์บริการเพือ
่ ขอคําแนะนําหรือทําการซ่อมแซม
● โปรดแน่ใจว่าได้จ ับปลก
๊ ั ในขณะถอดปลก
๊ ั ห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด
● โปรดระม ัดระว ังขณะเทของเหลวทีร่ อ
้ นลงในโถปั่น เนือ
่ งจากอาจกระเด็นออกจากต ัวเครือ
่ ง

ข้อควรระว ัง
เพือ
่ ป้องก ันมิให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าล ัดวงจร
หรือกระแสไฟฟ้ารว่ ั ไฟไหม้ บาดเจ็บ และคว ัน
● อย่าปล่อยเครือ
่ งทิง้ ไว้ขณะทีเ่ ครือ
่ งกําล ังทํางานอยู่
• ขณะปล่อยเครือ
่ งทิง้ ไว ้ โปรดปิ ดเครือ
่ ง
● อย่าใชเ้ ครือ
่ งในสถานทีด
่ ังต่อไปนี:้
• บนพืน
้ ผิวทีไ่ ม่เรียบ บนพรมทีไ่ ม่ทนความร ้อน ผ ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
่ งต่อการโดนนํ้ ากระเด็นใส่ หรืออยูใ่ กล ้กับแหล่งความร ้อน
• ในบริเวณทีเ่ ครือ
่ งเสีย
● อย่าปั่นเกินกว่าความจุสง
ู สุดโถปั่นสามารถร ับได้คอ
ื 1.5 ลิตร
ํ หร ับการใชง้ าน
● อย่าใส่สว่ นผสมเกินกว่ความจุสง
ู สุดดทีโ่ ถบดสามารถร ับได้ ทําตามปริมาณส่วนผสมทีแ
่ นะนําสา
● อย่าใชง้ านโดยทีไ่ ม่ได้ปิดฝาเครือ
่ งปั่นและฝาด้านในของโถปั่นอย่างถูกต้อง
● ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใชง้ านและวางเครือ
่ งตามตารางด้านล่างนี:้
ั
ฟังก์ชน

เวลาดําเนินการ
(นาที)

เวลาพ ัก
(นาที)

เครือ
่ งปั่ น
โถบด

2
1

2
2

ไทย

● ถอดปลก
๊ ั เครือ
่ งเมือ
่ ไม่ได้ใชง้ าน
● ขณะยกเครือ
่ ง โปรดแน่ใจว่าได้ยกฐานมอเตอร์ดว้ ยมือทงสองข้
ั้
าง
่ มต่อก ับแหล่งจ่ายไฟก่อนทีจ
● ปิ ดสวิตชเ์ ครือ
่ งและยกเลิกการเชือ
่ ะเปลีย
่ นอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้อะไหล่ทก
ี่ า
ํ ล ัง
ทํางานอยู่
ํ หร ับต ัด เอาของออกจากโถปั่นหรือโถบด และขณะทําความสะอาด
● ควรระม ัดระว ังขณะถือใชง้ านใบมีดสา
้ ผิวทีส
● ใชง้ านเครือ
่ งบนพืน
่ ะอาด เรียบ แข็ง และแห้ง
์ ันทีแล้วถอดปลก
้ วิ้ มือหยิบส่วนผสมออกจากโถปั่น ควร
● หากใบมีดของเครือ
่ งปั่นเกิดติดข ัด ให้ปิดสวิตชท
๊ ั อย่าใชน
้ ายยางเพือ
ใชพ
่ ปาดเอาส่วนผสมทีต
่ ด
ิ อยูก
่ ับใบมีดของเครือ
่ งปั่นออก
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่ นประกอบ
รายละเอียดสว
 ڦภาพด ้านในส่วนใหญ่จะแสดงถึงเครือ
่ งรุน
่ MX-V310
เครือ
่ งปั่น
พายยาง
โถ
ปั่น (พลาสติก)

ฝา
เครือ
่ งปั่น
ฝา
ด้านใน
ความจุในการ
ทํางาน:
1.5 ลิตร

1500

1500

หนึง่ ระด ับ
ประมาณ
0.25 ลิตร

500

โถ
ปั่น (แก้ว)

โถบด

1000

1000

โถบด

500

MX-V310

MX-V300

ปะเก็นโถบด

ปะเก็น
โถปั่น
ใบมีด
เครือ
่ งปั่น

ใบมีดโถบด

ฐานโถปั่น

ฐานโถบด

ฉลากแสดงการทํางาน (มีให้มา)
ติดบนฐานมอเตอร์เพือ
่ อ ้างอิงกับ คําแปลของ
แผงควบคุม ตําแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้องสําหรับการติด
บน ฐานมอเตอร์มเี ขียนไว ้บนฉลาก (ภาพ
ประกอบทีแ
่ สดงด ้านล่างนีส
้ ําหรับรุน
่
MX-V310)

ปุ่มล็อคนิรภ ัย

ก้านนิรภ ัย

แผง
ควบคุม

ฐาน
มอเตอร์

สาย
ไฟ

ปลก
๊ั *

* รูปร่างของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมภ
ิ าคหรือประเทศ
์ ากต ัวเครือ
ระบบล็อคนิรภ ัยได้ร ับการออกแบบมาเพือ
่ ป้องก ันมิให้ต ัวเครือ
่ งเปิ ดสวิตชห
่ งไม่ประกอบให้เข้าทีอ
่ ย่างเหมาะสม

■ หมายเหตุ:

• อย่ากดปุ่ มล็อคนิรภัยและก ้านนิรภัยด ้วยอุปกรณ์ใดๆ เช่น ไม ้
• อย่าเทของเหลวหรือส่วนผสมต่างๆ ลงบนปุ่ มล็อคนิรภัยและบริเวณแผงควบคุม
• รักษาความสะอาดบริเวณปุ่ มล็อคนิรภัยและก ้านนิรภัยเพือ
่ หลีกเลีย
่ งมิให ้สิง่ แปลกปลอมเข ้าไปสะสมในบริเวณดังกล่าว
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แผงควบคุม
นํา้ ผลไม้/สมูทตี้

อาหารเด็ก

่ MX-V310)
ปั่นนํา้ แข็ง (เฉพาะรุน

พุดดิง้

ซุป

การทําความสะอาด

ถว่ ั ลิสงบด

1
ปิ ด

2

P1

P2

การปั่นเป็นจ ังหวะ 2*
ความเร็ว 1 ความเร็ว 2 การปั่นเป็นจ ังหวะ 1*
(การปั่นเป็ นจ ังหวะด้วยความเร็วตํา่ ) (การปั่นเป็ นจ ังหวะด้วยความเร็วสูง)

้ ง
ั ส
ํ หร ับการทํางานแบบไม่ตอ
ั ัสจากการปั่นตามต้องการ
้ สมผ
้ า
* ใชฟ
ั ก์ชนนี
่ เนือ
่ ง จนกว่าจะได้เนือ

คําแนะนําก่อนการเริม
่ ใชง้ าน
้ ส่วนประกอบ่แต่ละชิน
้ ก่อนการใช ้เครือ
 ڦล ้างชิน
่ งครัง้ แรก

■ หมายเหตุ:

• วางนิว้ หัวแม่มอ
ื ลงบนสันในขณะประกอบหรือถอดโถปั่ นหรือโถบดออกจากแท่นเพือ
่ ให ้หมุนได ้ง่ายยิง่ ขึน
้

ั
สน

่ นประกอบ
การถอดสว
เครือ
่ งปั่น

โถบด

หมุนฐานโถปั่นไปตามเข็ม
ิ
นาฬกาเพื
อ
่ ถอดออก

1500

• โปรดระมัดระวังใบมีดของเครือ
่ งปั่ น

1000

้ เพือ
ดึงโถปั่นขึน
่ ปลดออกจาก
ฐานโถปั่น

500

กล ับโถบดควํา
่ ลงและหมุนฐาน
ิ
โถบดทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอด
ออก
• โปรดระมัดระวังใบมีดของโถบด

้ เพือ
ดึงฐานโถบดขึน
่ ปลดโถบด

การประกอบ
เครือ
่ งปั่น
วางปะเก็นโถปั่นลงบนฐานโถ
ปั่น

• หากไม่ใส่ปะเก็นโถปั่ นจะทาให ้เกิด
การรั่วได ้

• โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ใส่ปะ
เก็นโถปั่ น มิฉะนัน
้ อาจเกิดการรั่วซึม
ได ้
• อย่าวางหรือถอดโถปั่ นออกหลัง
จากทีว่ างแท่นโถปั่ นลงบนฐานโถ
ปั่ นมอเตอร์แล ้ว มิฉะนัน
้ ของเหลว
อาจรั่วซึมหรือมอเตอร์จะไม่ทํางาน

1000

500

กล ับห ัวโถบดควํา
่ ลง
ใส่ปะเก็นโถบดลงบนโถบด

• หากไม่ใส่ปะเก็นโถบดจะทาให ้เกิด
การรั่วได ้

การประกอบโถบด ให้ประกอบ
ฐานโถบดเข้าก ับโถบดให้แน่น
ิ
ตามเข็มนาฬกา

• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าร่องของปะเก็น
โถบดใส่ตรงร่องของขอบโถบด มิ
ฉะนัน
้ อาจเกิดการรั่วซึมได ้
• อย่าติดหรือถอดโถบดหลังจากวาง
ฐานโถบดลงบนฐานมอเตอร์แล ้ว จะ
ทําให ้ของเหลวเกิดการรั่วซึมหรือ
มอเตอร์จะไม่ทํางาน

ไทย

โปรดทําตํามขนตอนกํ
ั้
าร
ประกอบตํามลูกศรทีแ
่ สดง
ในภําพ ติดโถปั่นเข้าก ับฐานโถ
ปั่น แล้วหมุนฐานโถปั่นให้แน่น
ิ
ในทิศทางทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่
ประกอบเครือ
่ ง

โถบด
1500

โถบด
ปะเก็นโถบด
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ั
คําแนะนําเกีย
่ วก ับเมนูและฟังก์ชน
■ หมายเหตุ:
เครือ
่ งปั่น
• ในกรณีทใี่ ส่สว่ นผสมทีม
่ ค
ี วามเหนียวหรือมีนํ้าน ้อย (เช่น ถัว่ ต ้มหรือกระเทียม) อย่าใส่เกิน 1/3 ของความจุของโถปั่ น
• เติมส่วนผสม (ผลไม ้ ผัก) ลงในโถปั่ นก่อนทีจ
่ ะเติมส่วนผสมอืน
่ ๆ
้ เล็กๆ (ขนาด 2-3 ลูกบาศก์เซนติเมตร.)
และตัดให ้เป็ นชิน
้ เล็กๆ (ยาว 1-2 ซม.)
• ก่อนปั่ นส่วนผสมทีม
่ ค
ี วามแข็ง (เช่น แครอท) ให ้ตัดเป็ นชิน
• อย่าปั่ นอาหารทีส
่ ก
ุ หรืออุณหภูมริ ้อนเกินกว่า 60 °C
• อย่าใชง ้ านเกินกว่าเวลาทีร่ ะบุ (เปิ ด 2 นาที, ปิ ด 2 นาที)

โถบด
• อย่าใช ้งานเกินกว่าเวลาทีร่ ะบุ (เปิ ด 1 นาที, ปิ ด 2 นาที)
ั
ฟังก์ชน

ความเร็ว

ปริมาณ

ระยะเวลาการใช ้
งาน (ประมาณ)

1

350 - 1 000 มล.

สูงสุด 10 วินาที

โจ๊ก

1

300 - 600 ก.

30 - 60 วินาที

ผ ักโขมต้ม
+ นํา้

1

300 - 400 ก.

60 - 120 วินาที

แครอทต้ม
+ นํา้

1

250 - 800 ก.

30 - 90 วินาที

(ซุป)

2

250 - 1 000 มล.

สูงสุด 2 นาที

-

สูงสุด 2 นาที

สําหร ับสมูทตี:้
- ใ ชเ้ฉพาะนํ้ าแข็งซึง่ ทําจากตูเ ้ ย็นในครัวเรือน
ทีม
่ ข
ี นาด ประมาณ 2.5 ซม. หรือเล็กกว่า
เท่านัน
้ อย่าใช ้นํ้ าแข็งก ้อนใหญ่และแน่ใจว่าได ้
เติมของเหลวก่อนปั่ น

เมนู
(พุดดิง้ )

(อาหาร
เด็ก)

(เครือ
่ งปั่น)
(นํา้ ผลไม้/สมูทตี)้

(ปั่นนํา้ แข็ง )
*เฉพาะรุน
่ MX-V310

(การทําความสะอาด)

250 - 1 500 มล.

เอาฟองอากาศออก
สําหร ับโจ๊ก:
- อัตราส่วนทีแ
่ นะนํ าสําหรับข ้าว:นํ้ า คือ 1:10
สาหร ับผ ักโขมต้ม:
- อัตราส่วนทีแ
่ นะนํ าสําหรับผักโขมต ้ม:น ้า คือ
2:1
- ต ้มผักโขมนํ านกวํา่ 5 นํ าทีจนนิม
่
สาหร ับแครอทต้ม:
- ใส่นํ้าและส่วนผสมต่างๆ ในปริมาณทีเ่ ท่ากัน
แล ้วจึงปั่ น
สําหร ับทงสองเมนู
ั้
:
- หลังจากปั่ นอาหารเด็กแล ้ว ให ้เทลงในภาชนะ
้ ด ้วยความร ้อน
อืน
่ แล ้วฆ่าเชือ

P1

สูงสุด 300 ก.

สูงสุด 50 ครงั้
(เปิ ด 1 วินาที,
ปิ ด 1 วินาที)

- ใ ชเ้ฉพาะนํ้ าแข็งซึง่ ทําจากตูเ ้ ย็นในครัวเรือน
ทีม
่ ข
ี นาด ประมาณ 2.5 ซม. หรือเล็กกว่า
เท่านัน
้ อย่าใช ้นํ้ าแข็งก ้อนใหญ่
- ปั่ นจนกว่าจะไม่มเี สียง
- หากนํ้ าแข็งติดอยูต
่ ามดา ้ นขา ้ งภายในโถปั่ น
ให ้ปิ ดเครือ
่ งแลว ้พยายามถอดฝาเครือ
่ งปั่ นออก
ใส่พายยางเขา ้ ไปเพือ
่ คน

P2

750 มล.

3 - 10 ครงั้
(เปิ ด 1 วินาที,
ปิ ด 1 วินาที)

ใช ้นํ้ าเท่านัน
้

เมล็ดกาแฟ

2

50 ก.

15 - 30 วินาที

พริกไทย

2

สูงสุด 20 ก.

สูงสุด 60 วินาที

พริกแห้ง

2

สูงสุด 20 ก.

สูงสุด 60 วินาที

แกะเมล็ดออก

P1

สูงสุด 70 ก.

สูงสุด 20 ครงั้
(เปิ ด 1 วินาที,
ปิ ด 1 วินาที)

ปอกเปลือกและแกะผิวของถัว่ ออกก่อน

2

50 ก. + 20 มล.
ของ นํา้

สูงสุด 60 วินาที

(ถว่ ั ลิสงบด)
พริกสด

(โถบด)

2

หมายเหตุ

โจ๊ก

2

สูงสุด 200 ก.

สูงสุด 60 วินาที

ผ ักโขมต้ม
+ นํา้

2

สูงสุด 160 ก.

สูงสุด 60 วินาที

P2

100 มล.

3 - 10 ครงั้
(เปิ ด 1 วินาที,
ปิ ด 1 วินาที)

อาหาร
อ่อน

(การทําความสะอาด)

-

สําหร ับโจ๊ก:
- อัตราส่วนทีแ
่ นะนํ าสําหรับข ้าว:นํ้ า คือ 1:10
- หากเมล็ดข ้าวติดทีด
่ ้านข ้างของโถบดและไม่
สามารถถูกบดได ้ ให ้ถอดโถบดออก คน และ
เริม
่ บดใหม่
สําหร ับผ ักโขมต้ม:
- ตัดให ้มีความยาว 1 ซม.
- ใส่นํ้าและส่วนผสมต่างๆ ในปริมาณทีเ่ ท่ากัน
แล ้วจึงปั่ น
- ต ้มผักโขมนํ านกวํา่ 5 นํ าทีจนนิม
่
สําหร ับทงสองเมนู
ั้
:
- หลังจากปั่ นอาหารอ่อนแล ้ว ให ้เทลงในภาชนะ
้ ด ้วยความร ้อน
อืน
่ แล ้วฆ่าเชือ
ใช ้นํ้ าเท่านัน
้
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วิธก
ี ารใชง้ านเครือ
่ งปั่น
■ หมายเหตุ:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ความจุในการทํางาน: 1.5 ลิตร
อย่าใช ้งานเมือ
่ โถปั่ นว่างเปล่า
เครือ
่ งปั่ นรุน
่ นีจ
้ ะไม่สามารถทํางานได ้หากไม่วางโถปั่ นอย่างถูกต ้อง
หากใบมีดของเครือ
่ งปั่ นเกิดติดขัด ให ้ปิ ดสวิตช์ทน
ั ทีแล ้วถอดปลั๊ก อย่าใส่นวิ้ มือเข ้าไปในโถปั่ น ใช ้พายยางเพือ
่ ปาดเอาส่วนผสมที่
ติดอยูก
่ บ
ั ใบมีดของเครือ
่ งปั่ นออก
ขณะเอาส่วนผสมต่างๆ ออก โปรดระมัดระวังใบมีดของเครือ
่ งปั่ น
โปรดแน่ใจว่าได ้ประกอบฐานโถปั่ นเข ้ากับโถปั่ นแล ้ว อย่าใช ้ฐานโถบดพือ
่ ทําการประกอบแบบนี้
อย่าทําตัวเครือ
่ งหล่นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งมิให ้เกิดความเสียหาย
อย่าเก็บของเหลวไว ้ในโถปั่ น
ห ้ามมิให ้ใส่สว่ นผสมดังต่อไปนีล
้ งในโถปั่ น: เนือ
้ สัตว์ ปลา ส่วนผสมทีม
่ ค
ี วามแข็ง (ตัวอย่าง เช่น ขมิน
้ เมล็ดถัว่ เหลืองแห ้ง ส่วนผสม
แช่แข็ง เปลือกอบเชย) ส่วนผสมทีเ่ หนียวมาก (ตัวอย่าง เช่น เนยถัว่ ) ส่วนผสมทีม
่ น
ี ํ้ าน ้อย (ตัวอย่างเช่น มันฝรั่งบด) นํ้ าแข็งก ้อน
ใหญ่ (MX-V310) หรือนํ้ าแข็งทุกชนิด (MX-V300)

่ นผสมลงในโถปั่น
ใส่สว
ปิ ดฝาเครือ
่ งปั่น

• โปรดแน่ใจว่าปิ ดฝาด ้านในแล ้ว

โปรดแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช ์ วางโถปั่นตามเครือ
่ งหมายสามเหลีย
่ มบฐานโถปั่นและฐานมอเตอร์ ด ังรูป A
หมุนโถปั่น (ซา้ ยและขวา) สองถึงสามครงหากไม่
ั้
เข้าทีก
่ ับฐานมอเตอร์
ิ
หมุนโถปั่นตามเข็มนาฬกาจนกว่
าจะได้ยน
ิ เสียง “คลิก” และแน่ใจว่าเครือ
่ งหมายอยูต
่ รงตามรูป B
เสียบปลก
๊ ั เข้าก ับเต้าร ับ
เปิ ดเครือ
่ งปั่นโดยกดปุ่มความเร็วตามทีต
่ อ
้ งการ
• คอยจับฝาเครือ
่ งปั่ นขณะใช ้งาน เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าปิ ดแน่นดี

1

A

2

P1

P2

B

หล ังจากปั่นเสร็จแล้ว ให้ปิดสวิตชโ์ ดยกดปุ่ม
ถอดปลก
๊ั
ิ
หมุนโถปั่นทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอดออกจากฐานมอเตอร์
ในการเอาส่วนผสมออก โปรดระม ัดระว ังขณะเทส่วนผสมออกจากโถปั่น เพราะอาจหกเลอะเทอะได้
• หลีกเลีย
่ งอย่าให ้สิง่ แปลกปลอมปนเข ้าไปในส่วนผสม

1

2

P1

P2

ไทย
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วิธก
ี ารใชง้ านเครือ
่ งปั่น
้ ายยาง
วิธก
ี ารใชพ
 ڦให ้ใช ้พายยางเมือ
่ :
• ส่วนผสมต่างๆ มีความแข็งและปั่ นยาก เนือ
่ งจากมีของเหลวน ้อยเกินไป. (ตัวอย่าง เช่น พริกขีห
้ นู เครือ
่ งเทศ)
• ส่วนผสมเหนียวติดกับด ้านข ้างโถปั่ น (ตัวอย่าง เช่น กระเทียม ผักทีม
่ ใี บ นํ้ าแข็งบด)
• ส่วนผสมติดอยูใ่ ต ้ใบมีดของเครือ
่ งปั่ น (ตัวอย่าง เช่น นํ้ าแข็งบด)

■ หมายเหตุ:

• ใช ้พายยางในขณะกําลังปั่ น โดยผ่านทางช่องเปิ ดบนฝาเครือ
่ งปั่ นเท่านัน
้
• อย่านํ าพายยางของเครือ
่ งรุน
่ อืน
่ มาใช ้กับผลิตภัณฑ์รน
ุ่ นี้
• กรณีทไี่ ม่ได ้ใช ้พายยาง โปรดแน่ใจว่าได ้ปิ ดฝาด ้านในแล ้ว

ปิ ดตัวเครือ
่ งและเอาฝาด ้านในออกอย่างระมัดระวัง
ค่อยๆ เลือ
่ นพายยางผ่านช่องบนฝาเครือ
่ งปั่ นเพือ
่ ใช ้งาน สามารถสอดพายยางเข ้าไปในช่องบนฝาเครือ
่ งปั่ นได ้ในขณะกําลัง
ปั่ น โดยไม่รบกวนการทํางานของใบมีดเครือ
่ งปั่ น

การนํานํา้ แข็งบดออก
นํ านํ้ าแข็งบดทีอ
่ ยูใ่ นโถปั่ นออก
ถอดฐานโถปั่ นออก (หน ้า TH5).
ใช ้พายยางช่วยในการนํ านํ้ าแข็งบดทีซ
่ งึ่ ติดอยูใ่ ต ้ใบมีดของเครือ
่ งปั่ นออก
*โปรดระมัดระวังใบมีดของเครือ
่ งปั่ น

1500

1000

500

TH8
Blender_MX-V310_300 (EVT).indb 8

11/28/2017 6:31:14 PM

วิธก
ี ารใชโ้ ถบด
โถบดรุน
่ นีไ้ ด้ร ับการออกแบบมาเพือ
่ บดส่วนผสมแห้งต่างๆ เช่น เมล็ดกาแฟ พริกไทยแห้ง และเครือ
่ งเทศ
้ ังสามารถปั่นส่วนผสมเปี ยกต่างๆ ได้อก
้ นู กล้วย มะเขือเทศ เป็นต้น
นอกจากนีย
ี ด้วย เช่น พริกขีห

■ หมายเหตุ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ความจุในการทํางาน: ส่วนผสมแบบแห ้ง: 50 กรัม (เมล็ดกาแฟ) ส่วนผสมแบบเปี ยก: 0.2 ลิตร
อย่าใช ้งานเมือ
่ โถบดว่างเปล่า
ขณะเอาส่วนผสมต่างๆ ออก โปรดระมัดระวังใบมีดของโถบด
อย่าถอดโถบดออกจากฐานมอเตอร์จนกว่าจะหมุนเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว
โปรดแน่ใจว่าใบมีดของโถบดหยุดสนิทแล ้วก่อนทีจ
่ ะทําขัน
้ ตอน P1 หรือ P2 ต่อไป
โปรดแน่ใจว่าได ้ประกอบฐานโถบดเข ้ากับโถบดแล ้ว อย่าใช ้โถปั่ นประกอบกับฐานโถปั่ น
อย่าทําตัวเครือ
่ งโถบดตกหล่นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งมิให ้เกิดความเสียหาย
ไม่ควรใส่สว่ นผสมดังต่อไปนีล
้ งในโถบด: ส่วนผสมทีม
่ ค
ี วามแข็ง (ตัวอย่าง เช่น ขมิน
้ เมล็ดถัว่ เหลืองแห ้ง ส่วนผสมแช่แข็ง เปลือก
อบเชย) ส่วนผสมทีม
่ เี ส ้นใยแข็ง ส่วนผสมทีเ่ หนียวมาก (ตัวอย่าง เช่น เนยถัว่ ) หรือนํ้ าแข็งทุกชนิด

กล ับโถบดควํา
่ ลง แล้วเติมส่วนผสมเข้าไป
ิ
วางฐานโถบดลงบนโถบด แล้วหมุนตามเข็มนาฬกาจนแน่
น
วางโถบดลงบนฐานมอเตอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ
่ งหมายสามเหลีย
่ มบนโถบดอยูต
่ รงก ับของฐานมอเตอร์
ด ังรูป A
ิ
หมุนโถบดตามเข็มนาฬกาจนกว่
าจะได้ยน
ิ เสียง “คลิก” และแน่ใจว่าเครือ
่ งหมายอยูต
่ รงตามรูป B
เสียบปลก
๊ ั เข้าก ับเต้าเสียบ

A

B

เปิ ดโถบดโดยกดปุ่มความเร็วตามทีต
่ อ
้ งการ

• คอยจับโถบดขณะใช ้งาน เพือ
่ ช่วยในการประคองโถให ้มัน
่ คง

หล ังจากปั่นเสร็จแล้ว ให้ปิดสวิตซ ์
ถอดปลก
๊ั

1

2

P1

P2

1

2

P1

P2

ิ แล้วถอดออกจากฐานมอเตอร์
หมุนโถบดแบบเปี ยกและแบบแห้งทวนเข็มนาฬกา
ิ
กล ับฐานโถบดวํา
่ ลงและหมุนฐานโถบดทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอดออกจากโถบด
นําส่วนผสมต่างๆ ออก

ไทย
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ข้อควรปฏิบ ัติหล ังการใชง้ าน
การทําความสะอาด
■ หมายเหตุ:

่ มาก
• ขณะล ้างรอบแรก อย่าเติมนํ้ าเกินกว่าปริมาณทีร่ ะบุไว ้ เนือ
่ งจากอาจทําให ้เครือ
่ งสัน
• หลังจากล ้างรอบแรกเสร็จแล ้ว ให ้ถอดปลั๊กตัวเครือ
่ งออกก่อนทําความสะอาด ถือใบมีดและโถแก ้วอย่างระมัดระวังขณะทําความ
สะอาด
• แล ้วล ้างด ้วยนํ้ ายาล ้างจานแบบเจือจาง (เป็ นกลาง) และฟองนํ้ านุ่มๆ
หลังจากขัดทําความสะอาดแล ้ว โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ล ้างนํ้ ายาล ้างจานออกหมดและเช็ดให ้ทัว่ ด ้วยผ ้าแห ้ง
• อย่าใช ้เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สารฟอกขาว ผงขัดเงา หรือแปรงโลหะเพือ
่ ทําความสะอาดตัวเครือ
่ ง ผิวของเครือ
่ งปั่ นดังกล่าว
อาจได ้รับความเสียหาย
่ งอบจานเพือ
่ ทําความสะอาด
• อย่าวางตัวเครือ
่ งลงในอ่างล ้างจานหรือเครือ
• อะไหล่พลาสติกบางชนิดอาจเกิดการเปลีย
่ นสีขน
ึ้ ได ้ในขณะใช ้งาน แต่ไม่มผ
ี ลต่อการใช ้งาน
• โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ทําความสะอาดตัวเครือ
่ งหลังจากใช ้งานทุกครัง้

ล้างรอบแรก
• สําหรับเครือ
่ งปั่ น ใหเ้ ติมนํ้ าเปล่า 750 มล. กด P2 พรอ ้ มกับใชมือ
้ จับโถปั่ นไว ้
แลว ้ ใหเ้ ครือ
่ งทํางาน 3 ถึง 10 ครัง้ เพือ
่ ทําความสะอาด
• สําหรับโถบด ใหเ้ ติมนํ้ าเปล่า 100 มล. กด P2 พรอ ้ มกับใชมือ
้ จับโถบดไว ้
แลว ้ ใหเ้ ครือ
่ งทํางาน 3 ถึง 10 ครัง้ เพือ
่ ทําความสะอาด

1500

1000

500

ล้าง
• ก่อนทําความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปะเก็นโถปั่น
และปะเก็นโถบดออกแล้ว

• ทําความสะอาดใบมีดด้วยแปรงขณะน้ําไหลผ่าน
อย่าใช้มือทําความสะอาดใบมีด
* ไม่มแ
ี ปรงให ้มา

เช็ด
• เช็ดฐานมอเตอร์ด้วยผ้าหมาด

การจัดเก็บ
■ หมายเหตุ:

• อย่าพันสายไฟรอบฐานมอเตอร์
• ติดโถปั่ นเข ้ากับฐานโถปั่ น และจัดเก็บให ้เข ้าที่
• ติดโถบดเข ้ากับฐานโถบด และจัดเก็บให ้เข ้าที่
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การแก้ปญ
ั หา
โปรดตรวจสอบให ้ว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและปิ ดสวิตซ์ไฟก่อนดําเนินการตามตารางด ้านล่าง
ปั ญหา

สาเหตุ

สวิตช์เครือ
่ งเปิ ดไม่ตด
ิ

ไม่ได ้เสียบปลั๊กเข ้ากับเต ้าเสียบ

การดําเนินการ
เสียบปลั๊กเข ้ากับเต ้าเสียบ

แม ้ว่าสวิตช์ไฟจะเปิ ดอยู่ แต่เครือ
่ งไม่เริม
่ ปั่ น

วางโถปั่ นหรือโถบดไม่ถก
ู ต ้อง

วางโถปั่ นหรือโถบดให ้ถูกต ้อง

ใส่สว่ นผสมมากเกินไปหรือใช ้ส่วนผสมตามข ้อ อย่าใส่สว่ นผสมต่างๆ มากเกินกว่าความจุสําหรับการทํางาน
ห ้าม
และตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่ได ้ใส่สว่ นผสมทีต
่ ้องห ้าม

เครือ
่ งหยุดทํางานในขณะกําลังปั่ น

ก ้านนิรภัยคํ้าง

ถอดแท่นขฐานโถปั่ นออกและทําตํามขัน
้ ตอนกํารประกอบ
(หนํ้ า TH5)

ระบบป้ องกันของอุปกรณ์ตด
ั ไฟถูกเปิ ดใช ้งาน
อยู่
• ใส่สว่ นผสมมากเกินไปหรือใส่สว่ นผสมทีม
่ ี
ความแข็ง

ลดส่วนผสมลงให ้น ้อยกว่า 1/2 ของความจุในการทํางาน
และ/หรือ นํ าส่วนผสมทีม
่ ค
ี วามแข็งออก และดําเนินการต่อ
หากเครือ
่ งยังคงไม่เริม
่ ทํางาน ให ้รีเซ็ตอุปกรณ์ตด
ั ไฟ โดยกด
อีกครัง้ จากนัน
้ ดําเนินการต่อ อย่ารีเซ็ตอุปกรณ์

ปุ่ ม
ตัดไฟซํา้ ๆ

้ ว่ นผสมทีต
มีการใส่ส
่ ามข ้อห ้าม
ส่วนผสมในโถปั่ นรั่วออกมา

่
มีเสียงผิดปกติหรือเกิดการสัน
ใบมีดหมุนอย่างอิสระโดยไม่ได ้ทําการตัด

นํ าส่วนผสมทีต
่ ้องห ้ามออก

ใช ้เครือ
่ งนานกว่าทีก
่ ําหนด

ปิ ดไฟและดูเวลาดําเนินการทีแ
่ นะนํ า (หน ้า TH3)

ติดฐานโถปั่ นไม่แน่น

หมุนฐานโถปั่ นให ้แน่นเข ้ากับโถปั่ น

ติดปะเก็นโถปั่ นไม่ถก
ู ต ้อง

ติดปะเก็นโถปั่ นให ้ถูกต ้อง

ไม่ได ้ติดปะเก็นโถปั่ น

ติดปะเก็นโถปั่ น

ใช ้ฐานโถปั่ นผิดอัน

โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าใช ้ฐานโถปั่ นทีถ
่ ก
ู ต ้อง
• การประกอบฐานโถปั่ นเข ้ากับโถปั่ น (หน ้า TH7)
• การประกอบฐานโถบดเข ้ากับโถบด (หน ้า TH9)

ก ้านนิรภัยคํ้าง

ถอดแท่นขฐานโถปั่ นออกและทําตํามขัน
้ ตอนกํารประกอบ
(หนํ้ า TH5)

ใส่สว่ นผสมในโถปั่ นมากเกินไป

ปิ ดเครือ
่ งและลดปริมาณส่วนผสมลง

ติดฐานโถปั่ นไม่แน่น

หมุนฐานโถปั่ นให ้แน่นเข ้ากับโถปั่ น

มีสว่ นผสมต่างๆ ติดอยูก
่ บ
ั ด ้านข ้างของโถปั่ น

ปิ ดเครือ
่ งแล ้วสอดพายยางเข ้าไปเพือ
่ ทําการคน

ปริมาณของเหลวมีน ้อย

เพิม
่ ปริมาณของเหลว

• อําจได ้ยินเสียง "kiiiiin" ในขณะทีเ่ ครือ
่ งกําลังทํางําน ซึง่ ถือเป็ นเรือ
่ งปกติ

ข้อมูลจําเพาะ
หมายเลขรุน
่
ั
ฟังก์ชน

MX-V310
เครือ
่ งปั่ น

แหล่งจ่ายไฟ

MX-V300
โถบด

เครือ
่ งปั่ น

220 - 240 โวลต์

กําล ังไฟฟ้า

โถบด

50 - 60 เฮิรตซ์

290 - 320 วัตต์

ประมาณกําล ังไฟฟ้า
สูงสุดทีล
่ ็อกไว้ของ
มอเตอร์ ว ัตต์

600 วัตต์

สวิตช ์

O (ปิ ด), 1, 2, P1, P2
เปิ ด 2 นาที
ปิ ด 2 นาที

เปิ ด 1 นาที
ปิ ด 2 นาที

เปิ ด 2 นาที
ปิ ด 2 นาที

เปิ ด 1 นาที
ปิ ด 2 นาที

ขนาดเครือ
่ ง
(โดยประมาณ)
ก × ย × ส (มม.)

188 x 210 x 405

170 × 210 × 275

196 x 210 x 405

170 × 210 × 275

3.6

2.3

2.4

2.3

1.5 ล.

บดแห ้ง: 50 ก.
(เมล็ดกาแฟ)
บดเปี ยก: 0.2 ล.

1.5 ล.

บดแห ้ง: 50 ก.
(เมล็ดกาแฟ)
บดเปี ยก: 0.2 ล.

สแตนเลส 4 แฉก

สแตนเลส 2 แฉก

สแตนเลส 2 แฉก

สแตนเลส 2 แฉก

นํา้ หน ัก (โดยประมาณ)
(กก.)
ความจุในการทํางาน
(โดยประมาณ)
ใบมีด

ไทย

อ ัตราการทํางาน
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