
AC-15
MÁY XAY THỰC PHẨM



No. Name Function 

1  Nút tốc độ

Mô-tơ

Nắp đậy

Cối xay Chứa thực phẩm.

Trụ cố định Cố định vị trí lưỡi dao.

Miếng đệm Cố định máy.

 
Điều chỉnh tốc độ lưỡi quay

của máy.

Các bộ phận động cơ/

chuyển đổi,vv

Đậy nắp cối thủy tinh để

bảo vệ an toàn sử dụng.

Lưỡi dao chính

Lưỡi dao phụ

Xay thực phẩm

 

 

2   

 

3  
 

 

4   

5 
 

 

 

 

6   

7   

  

Mã sản phẩm  AC-15  

Điện áp  220V -240V  

Công suất  300W  

Dung tích 2L  

AC-15

CẤU TẠO CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nút tốc độ

Mô-tơ

Nắp đậy

Cối xay

Trụ cố định

Miếng đệm

Lưỡi dao chính

Lưỡi dao phụ



AC-15

1. Lưỡi dao ba chiều hình chữ S, tối ưu hóa để xay thịt và rau.

2. Hai lựa chọn với công tắc tốc độ cao và thấp cho hương vị tốt hơn và sử dụng an toàn 

hơn.

3. Với cối xay thép dày, tốt cho sức khỏe, an toàn và dễ lau chùi.

1. Tháo bộ phận chính và nắp đậy, đặt cối xay vào miếng đệm chống trượt dưới 

thân cốc.

2. Lấy nắp dao bằng nhựa dùng để bảo vệ lưỡi dao ra.

3. Đảm bảo lưỡi dao được đặt chính xác trên trục chính ở giữa thân cốc.

4. Đặt thức ăn vào (Tham khảo số lượng thực phẩm/ bảng thời gian xay).

5. Thực phẩm được thêm vào không được vượt quá giới hạn của vạch chia tỷ lệ tối 

đa của thân cốc.

6. Đóng nắp, sau đó đặt thân chính lên nắp, kiểm tra xem nó có ở vị trí tốt không, 

đảm bảo thiết bị chính được lắp đặt với lưỡi dao và nắp ở đúng vị trí.

7. Cắm điện và bật nguồn.

8. Giữ thân chính bằng tay và nhấn công tắc. Máy bắt đầu hoạt động. Nhả công 

tắc, máy ngừng chạy (tham khảo số lượng thực phẩm/ bảng thời gian xay).

9. Sau khi máy ngừng chạy, vui lòng không tháo thân chính ngay lập tức. Nó gỡ bỏ 

sau khi lưỡi dao ngừng quay và rút phích cắm.

10. Mở nắp, lấy lưỡi dao ra trước rồi lấy thức ăn ra.

11. Lưỡi dao rất sắc. Cẩn thận không cắt tay hoặc các bộ phận khác khi tháo nó ra.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐẶC TÍNH

CÁC BƯỚC VẬN HÀNH



AC-15

XỬ LÝ SỰ CỐ

BẢNG THAM KHẢO LƯỢNG THỰC PHẨM VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Thực

phẩm

 Số lượng Thời gian xay tối đa Lưu ý  

Thịt heo  <300g (cắt thành
từng miếng nhỏ
khoảng 2cm)

<300g (cắt thành
từng miếng nhỏ
khoảng 2cm)

<300g (cắt thành từng
miếng nhỏ khoảng 2cm)

 

30 giây

30 giây

15 giây

15 giây

15 giây

15 giây

  

 

Cần loại bỏ da, xương
và gân, sử dụng 
công tắc tốc độ cao.

Cần loại bỏ da, xương
và gân, sử dụng 
công tắc tốc độ cao.

 

  

 

  

 

Thịt bò

 

   

Tỏi 300g

 

Ớt

 

300g

  

Sử dụng công tắc tốc độ thấp

Sử dụng công tắc tốc độ thấp

Sử dụng công tắc tốc độ thấp

Sử dụng công tắc tốc độ thấp

 

Cà rốt

Rau 300g

Sự cố  Nguyên nhân Khắc phục  

Không hoạt động
sau khi bấm công tắc.

Lưỡi dao ngừng quay
trong khi đang
hoạt động.

Mô-tơ có mùi trong
lần sử dụng đầu tiên.

Rung động bất thường
hoặc quá ồn ào

Phần nắp đậy chưa
được đậy kín.

1. Điện áp quá thấp.
2. Quá tải động cơ và
dừng tự động để bảo vệ.

Bình thường.

1. Trụ cố định lưỡi dao 
không đúng chỗ.
2. Sản phẩm được đặt 
không ổn định.
3. Điện áp quá cao.
4. Quá nhiều thực phẩm.

Kiểm tra lại phần nắp đậy.

1. Kiểm tra điện áp.
2. Đề nghị ngừng sử dụng máy
xay trong 30 phút trước khi
khởi động.

Nếu vẫn còn mùi hôi sau nhiều
lần sử dụng, vui lòng đến trung
tâm bảo hành để kiểm tra.

1. Lấy thức ăn ra, và điều chỉnh
trụ cố định.
2. Đặt sản phẩm ổn định.
3. Kiểm tra xem điện áp có quá
cao không.
4. ắt nguồn và lấy bớt thực phẩm.
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1. Sản phẩm này hạn chế sử dụng để chế biến thực phẩm cứng hơn, chẳng hạn 

như: thịt với xương và da, hạt cà phê, các loại hạt hoặc thực phẩm đông lạnh.

2. Cấm vận hành máy xay trống hoặc sử dụng quá tải. Cấm sử dụng điện khi sản 

phẩm chưa được cài đặt hoàn toàn.

3. Không liên tục sử dụng hơn 30 giây. Nếu vẫn còn thực phẩm, cần cho máy nghỉ 

2 phút để tiếp tục sử dụng tiếp theo. Khi phải hoạt động trong một thời gian dài 

khiến nhiệt độ vượt quá giới hạn, bộ điều chỉnh nhiệt sẽ tự động ngắt kết nối. Động 

cơ sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường sau khi làm mát (khoảng 30 phút).

4. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem đường dây điện và các bộ phận khác 

có bị hỏng không. Phích cắm phải được rút ra sau khi sử dụng.

5. Không đặt thân chính trong nước hoặc chất lỏng khác; cũng không được rửa 

sạch bằng nước hoặc chất lỏng khác. Khăn ướt có thể được sử dụng để lau chùi 

phần thân chính.

6. Khi sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng làm sạch và 

đặt nó vào hộp đóng gói. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí để chống ẩm.

LƯU Ý





AC-15
FOOD CHOPPER



Technical Parameters

No. Name Function 

1  
Speed 
switch 

Control product switch and 

running speed of motor 

2 Motor 

Major parts,inner with 
motor/ 

switch parts, etc. 

3 Cover 
Cover on the grinding cup to 

protect use safety 

4 Bowl Hold food 

5 
Major blade 

Vice blade 

Grind food of meat kind and  

vegetable. 

6 Blade fixer Fix the position of blade 

7 Mat An�-slip for the machine. 

Product name  Chopper  

Product model  AC-15  

Rated voltage  220V -240V  

Rated frequency  50Hz /60Hz  

Rated power  300W  

Capacity  2L  

Rotating speed  22000 RPM/min  

AC-15

PRODUCT DETAILS
STRUCTURE



AC-15

1. Three-dimensional four blade in S-shape, better for grinding meat and vegetable;

2.Two choices with high and low speed switch. Free control grinding degree. Taste 

better and use safely;

3.With thickened stainless steel bowl, healthy,  safe and easy to clean;

1. Remove the main unit and cover, place the cup body in a smooth plate, and then 

place the anti-slip mat under the cup body.

2. Take the plastic knife cover used to protect the blade out.

3. Guarantee the blade is accurately placed on the spindle at the center of cup body.

4. Put the food in (Refer to food quantity / working hour table).

5. The added food shall not exceed the upper limit of the maximum scale line of the 

cup body.

6. Close the cover, then put the main unit on the cover, check whether it is in a good 

position, make sure the main unit is installed with the meat cutter and the cover in 

correct position.

7. Plug in and turn on the power.

8. Hold the main unit by hand and press the switch. The machine starts to work. 

Release the switch, the machine stop running. (refer to food quantity/ working hour 

table)

9. After the machine stops running, please do not remove the main unit immediate-

ly. It can be removed after blades stop rotating and pull the plug.

10. Open the cover, take the meat cutter out first and then take the food out.

11. Meat cutter is very sharp. Be careful not to cut your hands or other parts when 

removing it

12. Do not process liquids or food higher than max line, so not to cause the possible 

leakage.

PRODUCT USAGE

CHARACTERISTICS

OPERATION STEPS
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SHOOTING

FOOD QUANTITY/WORKING HOUR TABLE

Food Quantity The longest cutting 
and mixing time 

Remark 

Pork  ＜300g (Cut into small 
pieces of about 2cm) 

30 sec  

 

Need to remove skin,
bone and tendon, use 
high speed switch

 

  

 

  

 

Beef ＜300g (Cut into small 
pieces of about 2cm)

30 sec Need to remove skin, 
bone and tendon, use 
high speed switch

 

   

Garlic 300g 15 sec Use low speed switch

 

Chili

 

300g

 

15 sec

 

Use low speed switch

 

Carrot 300g (Cut into small 
pieces of about 2cm)

15 sec Use low speed switch

Vegetable 300g 15 sec Use lowspeed switch

Failure description Causes analysis Remove failures 

Doesn’t work after  
power on

 

The cover is not placed  
completely

 

Cover it completely. 

Grinder stop running
 during use

 

1.
 
Voltage is too low;

 2.Motor overloads and 
 stops automatically for

 
protection  

1 .Check the voltage;
 2.Suggest placing the grinder

 for 30 min before start it.

 Motor smells bad at 

 

first several use

 

It is normal for the motor 

 

rbeing used fo the initial 
time

If there is still bad smell after 
more times use, please to the 
maintenance station 
for inspection.

Abnormal vibration 
or too noisy 

.1  Blade rack is not in 
place;

 

2.Product is placed 
unstably;

 

3.Voltage is too high;

4.Overload food.

1 .Take the food out, and 
place the rack in posi�on.

 

2 Place the product stably. .

 

.3 Check whether the voltage 
is too high.
4.Turn off the power and take 
the excess food.



AC-15

1. Do not use a power source other than AC 220-240V. Use sockets of 6V or higher 

separately.

2. This product cannot used to process harder food, such as: meat with bones and 

skin, coffee beans, nuts or frozen foods.

3. Check the blade in a right position before adding the food.

4. Do not use the grinder without transparent cover.

5. Forbid operating empty grinder or use overloaded. Forbid using in electricity 

when product isn’t installed completely.

6. Press the switch once to operate the product during each use.

7. Do not continuously use over 30 sec. If do, 2min rest is required for next use. 

When the load runs for a long time causing temperature beyond the limit, the 

thermostat will disconnect automatically. The motor will automatically return to 

normal operation after cooling(about 30 minutes).

8. Before use, please check whether the power line and other parts are damaged. 

The plug must be pulled out after use.

9. Do not place the main unit in water or other liquid; also do not rinse it with water 

or other liquid. Wet towel can be used to wipe the main unit.

10. The product should be stored in a place not accessible to children. Do not allow 

people with physical/sensory or mental disabilities, or lacking relevant experience 

(including children) to use or play with the product.

11. When the product is not used for a long time, please clean it and put it in the 

packing box. Place in a dry, ventilated place to prevent moisture. 

12. THE BLADES ARE SHARP - HANDLE WITH CARE .

CAUTION




