
MÁY XAY SINH TỐ ĐA NĂNG SUNHOUSE
Model: SHD5315G

Sản phẩm �ược sản xuất tại Trung Quốc



CẢNH BÁO AN TOÀN

Trước khi sử dụng sản phẩm cần �ọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ những lưu ý dưới �ây:

1. Trước khi vận hành máy, cần chắc chắn nguồn �iện phù hợp với �iện áp ghi trên nhãn sản 

phẩm.

2. Không �ể trẻ em hay người khuyết tật chơi �ùa với sản phẩm.

3. Vui lòng vận hành máy tuân theo thời gian �ã �ược quy �ịnh. Không cho thức ăn quá tải vào 

máy xay hoặc bật máy chạy mà chưa cho thức ăn vào.

4. Nếu dây nguồn bị hỏng, �ể tránh nguy hiểm, cần liên hệ bộ phận bảo hành �ể �ược thay thế.

5. Lưỡi dao xay rất sắc nên khi lau chùi và tháo máy ra, cần chú ý tránh làm �ứt tay.

6. Cần �ảm bảo lưỡi dao và cối xay �ược lắp ăn khớp hoàn toàn với nhau (bệ xoay khớp với cối) vì 

nếu có bất kỳ kẽ hở nào cũng có thể gây ra hiện tượng rò rỉ hoặc  làm hỏng các bộ phận của lưỡi 

dao.

7. Không sử dụng các bộ phận của lưỡi dao khi chúng �ang làm việc trực tiếp với trụ máy chính. 

Cũng không chạm tay vào các bộ phận �ang xoay khi chúng �ang hoạt �ộng.

8. Không sử dụng máy khi chưa �ậy nắp cối xay lớn.

9. Nhiệt �ộ �ể chế biến thức ăn không nên vượt  quá 60 �ộ C. Không xay chất lỏng nóng.

10. Không sử dụng máy liên tục quá 1 phút. Nên tắt cho máy nghỉ, �ộng cơ chính mát lại rồi mới 

dùng tiếp.

11. Sử dụng sản phẩm trên mặt phẳng cố �ịnh. Không �ặt sản phẩm ở trên hoặc gần khí nóng.

12. Máy xay sinh tố có một thiết bị bảo vệ khi máy trở nên quá nóng, khi máy làm việc quá lâu và 

motor quá  nóng thì máy sẽ tự dừng lại. Sau khi motor dừng, rút dây nguồn, �ợi cho �ến khi �ộng 

cơ chính mát lại mới sử dụng tiếp.

13. Chỉ dùng với mục �ích sử dụng cho gia �ình.

14. Chỉ �ược cắm phích cắm vào ổ �iện  khi cối xay �ã �ược lắp �ặt chắc chắn trên �ế cối xay. 

Trước khi tháo cối ra cũng cần phải rút ổ �iện.

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan 

hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi �ược giám sát hoặc hướng 

dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em cần �ược giám sát �ể �ảm bảo không nghịch thiết bị.



LƯU Ý

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH XAY 2 TRONG 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỐI XAY KHÔ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỐI XAY LỚN • Cối xay này không phù hợp �ể xay các thực phẩm khô, chỉ thích hợp �ể xay trái cây và 
rau quả.
• Tuyệt �ối không mở nắp trong quá trình xay
• Khi quá tải, máy sẽ tắt. Đợi cho �ến khi �ộng cơ nguội �i rồi bạn có thể tiếp tục sử 
dụng.

1. Đặt máy xay trên bề mặt phẳng. Lắp lưỡi dao vào �áy cối xay

2. Cho nguyên liệu vào cối xay.

Chú ý: Đối với những nguyên liệu lớn, cắt thành các miếng/khúc nhỏ khoảng 2cm rồi mới 

cho vào cối. Lượng nguyên liệu không vượt quá vạch "Max" trên cối xay

3. Đóng nắp cối xay, vặn chặt �ến khi có tiếng "cạch" báo hiệu thì dừng lại.

Lắp cối xay vào phần chân �ế �ộng cơ theo chiều kim �ồng hồ. Trên thân của sản phẩm có 

�ánh dấu các mũi tên chỉ dẫn �ể sản phẩm �ược lắp �úng khớp. Lưu ý lắp theo chỉ dẫn, vặn 

�úng khớp sẽ có tiếng "cạch" báo hiệu.

Chú ý: Đây là tính năng an toàn của sản phẩm. Máy và lưỡi dao chỉ hoạt �ộng khi sản phẩm 

�ược �óng nắp và lắp �úng khớp, �ảm bảo an toàn tuyệt �ối trong quá trình xay thực phẩm, 

�ặc biệt với trẻ em và người già.

4. Tùy chọn 1 (Trộn): Chuyển và giữ núm xoay sang vị trí P, máy sẽ bắt �ầu hoạt �ộng, thả 

núm xoay ra máy sẽ dừng.

5. Tùy chọn 2 (Xay tốc �ộ 1 và 2): Chuyển và xoay núm sang tốc �ộ 1 hoặc 2, máy sẽ bắt �ầu 

hoạt �ộng.

6. Chuyển núm xoay sang số 0, máy sẽ dừng.

7. Sau khi xay xong, giữ tay cầm và �ế xay, xay 2 phần ngược chiều kim �ồng hồ, �ặt cối xay 

lên một mặt phẳng, mở nắp, �ổ hỗn hợp ra.

1. Đặt bình xay 2 trong 1 trên một mặt phẳng, mở nắp.
2. Đổ �ầy bình với các nguyên liệu cần xay. Lưu ý thể tích nguyên liệu không �ược vượt quá 
vạch “Max” trên thân bình.
3. Vặn chặt lưỡi dao xay vào cuối thân bình.
4. Lật ngược bình xay, lắp bình �ã �ược gắn lưỡi dao lại với nhau lên �ế máy xay, �ảm bảo 
chúng �ược lắp ở vị trí �úng.
5. Tùy chọn 1 (Trộn): Chuyển và giữ núm xoay �ến vị trí P, máy sẽ bắt �ầu hoạt �ộng, thả núm 
xoay máy sẽ dừng.
6. Tùy chọn 2 (Tốc �ộ 1 và 2): Chuyển núm sang tốc �ộ 1 hoặc 2, máy sẽ bắt �ầu hoạt �ộng.
7. Mở khóa bình (vẫn gắn lưỡi dao) ra khỏi thân máy.
8. Lật ngược bình và �ặt trên một mặt phẳng, lấy �ế lưỡi dao ra,  mở nắp bình xay và sử 
dụng.

1. Đặt máy xay và cối xay lên một mặt phẳng.
2. Chỉ sử dụng cối nhỏ �ể xay những thành phần khô. Sử dụng lưỡi dao dành riêng cho �ồ 
khô (lưỡi cắt �ơn).
3. Lắp lưỡi dao vào trong thân máy, �ảm bảo khóa khớp nối ở �úng vị trí.
4. Xoay núm xoay �ể chọn tốc �ộ mong muốn.
5. Mỗi lần xay không quá 1 phút.



Cách xử lý sản phẩm 

 

Kí hiệu này cho thấy, sản phẩm này không nên được xử lý cùng với các chất thải gia 
đình khác. Để ngăn chặn tác hại có thể ảnh hưởng đến môi trường hoặc sức khỏe con 
người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế nó một cách có trách 
nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị 
đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống trả lại và thu tiền hoặc liên hệ với nhà 
bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi 
trường. 

 
Đây là kí hiệu cho sản phẩm loại II  

 

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

VỆ SINH SẢN PHẨM

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH  XỬ LÝ

1. Thiết bị chỉ �ược phép sử dụng tối �a 60 giây liên tục. Trước khi sử dụng lại, máy cần 
phải hạ nhiệt rồi.
2. Ngoại trừ các loại cối xay và nắp, không �ược �ưa các bộ phận khác vào máy rửa bát.
3. Không sử dụng �ể nghiền �á cục riêng, nên xay chung với nước.
4. Khi xay ở cối xay lớn, cần thêm nước hoặc chất lỏng khác. Cắt nhỏ nguyên liệu trước 
khi xay.
5. Không bật thiết bị nếu như không có nguyên liệu trong cối  xay.
6. Khi quá tải, �ộng cơ sẽ tự �ộng dừng lại. Vui lòng rút phích cắm, làm rỗng cối xay, �ợi 
cho �ến khi �ộng cơ hạ nhiệt rồi sau �ó có thể sử dụng lại.
7. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, 
giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi �ược 
giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của 
họ.
Trẻ em cần �ược giám sát �ể �ảm bảo không nghịch thiết bị.

1. Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
2. Sau khi sử dụng, làm sạch thân máy bằng khăn và lau khô bằng khăn khô. Tuyệt �ối tránh xa 
nước hoặc nơi có �ộ ẩm cao.
3. Rửa bình xay, cốc xay và phần lưỡi dưới vòi nước chảy.
4. Để lưỡi dao tránh xa tầm tay của trẻ em.
5. Không làm sạch máy bằng dung dịch rửa có tính bào mòn hoặc cồn.
6. Tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp và nơi ẩm ướt.
7. Không nhúng phần chân �ế �ộng cơ (bộ phận mô-tơ) hoặc dây nguồn vào nước �ể làm sạch.

Nếu sản phẩm không hoạt �ộng, bạn cần kiểm tra lại các vấn �ề sau:
- Nắp �ã �ược �óng chặt chưa?
- Cối xay �ã �ược lắp khớp chính xác hay chưa?
Nếu các lỗi trên �ã khắc phục mà sản phẩm vẫn không chạy, vui lòng liên hệ trung tâm 
bảo hành �ể �ược hỗ trợ.



SUNHOUSE ELECTRIC MULTI - BLENDER

Model: SHD5315G

Dear beloved customers, 

Thank you for trusting and choosing SUNHOUSE's products. We do 
believe that this is the most useful and modern product which is 
manufactured by leading materials. SUNHOUSE's products will meet 
your requirements and satisfy you.

Please kindly read carefully manual before usage to assure safety and 
effectiveness.

Manufacturer does not bear any legal responsibilities to human and 
treasure in case of damage arisen from wrong installation and usage.



IMPORTANT SAFEGUARD

Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be followed 
including the following.
1. Read all instructions first.
2. Before use, check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage manner.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, 
or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service 
facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. To protect against risk of electrical shock do not put in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
6. To reduce the risk of electric shock, never operate this product with wet hands, spill liquid in the 
product or submerge it in water or any other liquid.
7. 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.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
9. Pay more attention on the running appliance , never leave appliance unattended
10. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
11. Do not use outdoors, household use only.
12.  Never operate the product when the cup is empty and do not remove the cup lid before the 
blades come to a complete stop.
13. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
14. Avoid contacting moving parts
15. Warning: misuse may cause serious injury. 
Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, 
emptying the bottle and during cleaning.
16. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to 
persons or damage to the blender. 
17. Blades are sharp. Handle carefully
18. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly 
attached.
19. Always operate blender with cover in place
20. Always operate appliance on a flat surface.
21. Never use any attachments which are not listed on the instruction book .The use of attach-
ments, including canning jars, etc, not recommended by the manufacturer may cause a risk of 
injury to persons
22. Do not blend hot liquids. 

WARNING

1.2L BLENDER JAR INSTRUCTION

The power plug can be inserted into a mains outlet socket Only after Jar or Sport Bottle 
is securely installed on Blender Base as per below procedure; and before remove Jar or 
Sport Bottle from Blender Base, unplug the unit from mains outlet socket.

1. Place the blender jar on a flat surface, screw with the blade base, open the cap 
2. Fill the blender jar with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the 
blender jar max level mark
3. Place the blender jar or personal bottle on the blender base, ensure the three micro switch 
lock in right position ,
4. Option 1(Pulse): Switch and hold the knob to “P” position, the machine will start to work, 
release the knob the machine will stop
5. Option 2(Speed 1 and 2): Switch the knob to speed 1 or 2, the machine will start continually 
work 
6. Switch the knob to “0”, the machine will stop
7. After blending finish, hold the handle and turn anticlockwise, place the jar on a flat surface, 
open the cap, pour the juicer out. 



ATTENTION! NOTES

CLEANING

ENVIRONMENT

570ML BLENDER BOTTLE INSTRUCTION

GRINDER FUNCTION

1. This blender jar is not suitable for grinding function
2. During blending process, the cap can not open.
3. Since safety construction design, you must fasten the cap on the jar before put the 
jar on the machine 
4. Only suitable for fruit and vegetable
5. When overload the machine will shut down, wait about 40minutes later the motor 
will cool down, the machine can use again   

1. The appliance is only permitted to use 60’s continuously maximum. Before it’s used 
again, it must cool down enough.
2. Except the bottle and cap, others parts and unit are not dishwasher safe.
3. Do not use for only ice crushing, should with water together
4. When blending, need to with water or others liquid together. Cut fruit first in pieces. 
When overload, motor will automatically stop, please unplug, empty cup, wait for 
40minutes to cool down motor, after can use again.  

1. Place the sport bottle on a flat surface , open the bottle ,
2. Fill the bottle with your favorite ingredients , all the ingredient must be filled below the 
bottle max level mark,
3. Fasten the blade base on the open end of the bottle ,
4. Turn the bottle upside down , put the bottle and blade base together on the blender base, 
ensure the three micro switch block in right position ,
5. Option 1(Pulse): Switch and hold the knob to “P” position, the machine will start to work, 
release the knob the machine will stop
6. Option 2(Speed 1 and 2): Switch the knob to speed 1 or 2, the machine will start continually 
work 
7. Unlock the bottle from the base
8. Turn the bottle over and place on a flat surface, take out the blade base, put the drinking lid 
on

1.B Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. After use, clean the main body with wet tower and dry it with dry towel. Absolutely keep 
away from water or high humidity.
3. Wash the jar, cup and blade part in running water.
4. Keep children away from the combined cup and blade.
5. Don't clean it with "thinner" or "benzene" etc.
6. Keep away from direct sunlight and damp place.
7. Never immerse the Base (Motor unit) or power cord into water for cleaning.

Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, 
but hand it in at an o�icial collection point for recycling. By doing this you will help to 
preserve the environment

PLEASE NOTE
- DO NOT SWITCH ON THE APPLANCE WITH THE ACCESSORIES STORED IN THE 
BOWL.
- NEVER SOTRE THE TWO CUTTING AND SLICING BLADES INSIDE THE BOWL : AN 
INCORRECT OPERATION COULD SERIOUSLY DAMAGE THE PRODUCT.

1. Open the grinder cup
2 .Put in the dry ingredient only,wet food are not allow for grind
3 .Seal with the grinder blade(The single type blade)
4. Put it in the machine body, ensure the micro switch block in right position
5. Press the push button to start the machine
6. Operate no longer than 1 minute



Correct Disposal of this product  

 

 
 

WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK?

Check :
- Has the cap fasten on the jar?
- That the lockers are locked properly.
Your appliance still does not work?
Contact a service center or manufacturer

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device, please use the return and collection systems or contact the 
retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.
Class II appliance symbol 


