
Hãy gi� l�i H��ng D�n S� D�ng vì s� an toàn c�a b�n.

H��ng d�n s� d�ng
Máy xay sinh t�

BLB-5335W

BLB-5337

Áp d�ng cho các model:



Các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, 
dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với 
màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên 
viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm Blue-
Stone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm 
BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÔ TẢ CHUNG
CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG
CẢNH BÁO
CHÚ Ý
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ
GHI CHÚ
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tiêu chuẩn kỹ thuật  nhà sản  xuất có thể thay  đổi  mà không cần báo trước. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiệu điện thế: (220-240) V ~ 50/60 Hz

Công suất: 300 W

Tốc độ quay: 18000 RPM

Dung tích cối xay: 1,2 L

BLB-5335W

BLB-5337

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử 
bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS
 1  Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA  (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách)  Họ và tên khách hàng viết không dấu
2  Gửi đến Tổng đài 6089 (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin 
nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* Kiểm tra bảo hành: Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài 6089 theo cú pháp:       
 TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone
1  Tìm ứng dụng “BlueStone Care”  

trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10),  
GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0) 

Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng: 

2  Truy cập ứng dụng BlueStone Care, tại giao diện chính chọn mục Kích hoạt bảo 
hành và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3  Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn Kích hoạt để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Cách 3:  Kích hoạt trên website BlueStone

1  Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.
2  Chọn mục Hỗ trợ & Bảo hành trên thanh công cụ.
3  Tìm và chọn mục Đăng ký bảo hành điện tử.
4  Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn Kích hoạt để hoàn tất đăng ký.

Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:
   Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800.54.54.94
  Email: 1800545494@tara.com.vn
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CHÚ Ý

Để tránh nhiễu mạch điện, các sự cố về điện (điện giật, chập điện…) và 
những tai nạn khác không nhúng dây điện, phích cắm, thân máy vào 
nước hoặc các chất lỏng khác.

Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích 
cắm để rút ra khỏi ổ điện, không nắm dây điện mà giật ra để tránh gây 
hư hỏng.

Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ máy.

Lắp ráp các bộ phận phải đúng, khớp và đầy đủ trước khi sử dụng máy.

Khi máy đang hoạt động, để tránh nguy hiểm không được dùng tay hay 
các vật lạ để lấy thực phẩm hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy.

Để tóc, quần áo, đồ dùng, tránh xa các bộ phận nóng của máy. 
Khi máy đang làm việc không được chạm tay vào bất kì bộ phận có thể 
tháo rời khỏi máy.

Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc 
những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.

Để kéo dài tuổi thọ cối xay thịt nên:
 Bỏ những miếng nhỏ, không vượt qua vạch tối đa trên thân cối.
 Sử dụng tốc độ “LOW” cho chức năng xay thịt.

1

2

3

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo 
về sau.

CẢNH BÁO

Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn  nơi 
sử dụng trước khi nối máy với nguồn điện.

Đảm bảo đã ngắt nguồn trước khi tháo gỡ, cài đặt, tháo máy hay di 
chuyển máy.

Trước khi máy vận hành, hãy kiểm tra các dây cắm, lưỡi dao, lưới lọc và 
các bộ phận khác. Nếu thấy bất cứ bộ phận nào đã bị hư hại, hãy ngừng 
sử dụng máy, và liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành để thay thế và 
sửa chữa các phụ tùng hư hay sự cố về máy. Để đảm bảo an toàn, xin vui 
lòng không tự sửa chữa và tháo rời sản phẩm .

Không được sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử 
dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp.
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Máy hoạt động trong 5 giây, sau đó tạm ngưng và tiếp tục hoạt động trở 
lại trong 29 giây nữa. Thời gian cho 1 chu kỳ vận hành tự động của máy là 
34 giây. Để kéo dài tuổi thọ máy, sau 2 lần vận hành, nên ngưng sử dụng 
trong vòng 2-3 phút. Sau đó, có thể tiếp tục sử dụng trở lại.

Trong suốt quá trình hoạt động nếu máy đột ngột dừng lại, đó có thể do 
sự tác động hệ thống bảo vệ nhiệt cho motor. Nếu gặp trường hợp này 
vui lòng tắt máy và chờ trong vòng 20 đến 30 phút rồi cho máy hoạt động 
trở lại. 

Ngắt điện trước khi vệ sinh máy.

MÔ TẢ CHUNG
1
2
3
4
5
6
7
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Nắp tiếp nhận thực phẩm 
Nắp đậy
Bộ lọc bã   
Cối xay chính
Đế cối xay
Thân máy
Nút điều khiển
Cối xay nhỏ có nắp dậy
Nắp cối xay nhỏ
Cối xay ngũ cốc
Lưỡi dao xay ngũ cốc
Nắp cối xay thịt
Lưỡi dao xay thịt
Cối xay thịt
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CHỌN LƯỠI DAO VÀ CỐI XAY PHÙ HỢP:
Vui lòng lựa chọn lưỡi dao và cốc tuân thủ theo lưu ý ở dưới:
- Lưỡi dao xay sinh tố chỉ thích hợp để xay sinh tố
- Lưỡi dao nghiền thích hợp để xay ngũ cốc

CÁCH SỬ DỤNG MÁY THEO CHỨC NĂNG:
CHỨC NĂNG XAY SINH TỐ (KHÔNG SỬ DỤNG BỘ LỌC BÃ)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nút 
điều 
khiển

High

Low

Pulse

“Pulse”: trộn nhanh/ vệ sinh nhanh
“high”: thích hợp cho trộn, xay ngũ cốc ví dụ như 
xay đậu nành, cà rốt , ớt, tỏi,… 
“low”: thích hợp cho việc xay thịt, xay trái cây mềm 
và rau quả 
Khi muốn dừng hoạt động của máy giữa chừng, 
có thể nhấn bất kỳ nút nào.

1

  

2
 

3

- Đảm bảo lưỡi dao được đặt khít vào cối xay chính để an 
toàn khi sử dụng.
-  Cho thực phẩm vào trong cối.
-  Lắp chặt nắp vào cối và nhấn xuống.
-  Nhiệt độ của thực phẩm phải dưới 60oC.
-  Lượng thực phẩm trong cối phải nằm trong giới hạn từ 
600 đến 1200ml.

-  Lắp cối vào thân máy cho khớp.
-  Trước khi sử dụng phải đảm bảo nắp đậy chặt.

-  Cắm điện.
-  Nhấn nút “high” hay “low” tùy theo yêu cầu sử dụng
 Khuyến khích sử dụng “high“ để đạt hiệu quả cao.
 Khi máy đang làm việc, có thể cho thêm thực phẩm 
bằng cách mở nắp tiếp nhận thực phẩm.

Để tránh thiệt hại, tất cả các bộ phận của máy không được phép sử 
dụng với nước nóng trên 60°C hay lò vi sóng để khử trùng.

Trước khi vận hành máy cần loại bỏ hạt, lớp vỏ dày và cắt nhỏ thực 
phẩm.

Sử dụng lưỡi dao phù hợp với từng loại cối.

Lưỡi dao phải được lắp ráp phù hợp với cối xay chính và các cối phụ 
trước khi lắp vào thân máy.
 
Không vận hành máy khi không có thực phẩm trong cối xay chính 
hay các cối phụ và không tháo nắp đậy cho đến khi dao ngừng quay 
hẳn.

Cần thêm nước hoặc sữa vào ly để tăng hiệu quả xay hay trộn đồng 
thời kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.
 
Không được vệ sinh máy trong máy rửa chén.

Cẩn thận với lưỡi dao và các bộ phận cắt  của máy trong khi vận hành 
và vệ sinh.
 
Không vệ sinh thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng khăn ướt, 
bàn chải mềm hay bọt biển để lau chùi.

Không được vệ sinh sản phẩm bằng tấm rửa kim loai, chất tẩy rửa hay 
chất lỏng có tính ăn mòn (ví dụ như khí hay Acetone).

Khi máy đang hoạt động gần trẻ em cần phải có sự giám sát chặt chẽ 
của người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ em sử dụng máy.

Máy được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

Người thiểu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ khi 
có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ con không được chơi đùa hoặc sử dụng máy.
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1 Trước khi sử dụng nên vệ sinh các bộ phận của máy, không rửa thân 
máy. 

2  Chắc chắn máy đã tắt trước khi ráp các bộ phận 
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4
 

Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra 
khỏi thân máy, mở nắp đậy và lấy thực phẩm ra.

CHỨC NĂNG NGHIỀN (CÓ SỬ DỤNG BỘ LỌC BÃ)
Thường dùng để xay đậu nành

XAY SINH TỐ BẰNG CỐI NHỎ:

1

2 -  Đậy nắp vào cối.

-  Dùng nắp tiếp nhận thực phẩm để cho thực phẩm 
vào. 
-  Ngâm đậu trước để làm sữa đậu nành, với 2 cốc 
đậu đã ngâm thì dùng 800ml nước. 

3

4

-  Cắm điện
-  Nhấn nút “high” hay “low” tùy theo yêu cầu sử dụng
 Khuyến khích sử dụng “high“ để đạt hiệu quả cao
 Khi máy đang làm việc, có thể cho thêm thực phẩm 
bằng cách mở nắp tiếp nhận thực phẩm.

5

- Đậy nắp tiếp nhận thực phẩm vào và ấn xuống
- Xoay cối cho khớp với thân máy

    Trước khi sử dụng cần kiểm tra nắp đậy và nắp tiếp 
nhận thực phẩm xem đã chặt khít chưa.

- Lắp chặt lưỡi dao vào cối.
- Đặt bộ lọc vào cối và ấn xuống cho khớp.

6

-  Khi ngưng sử dụng phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra 
khỏi thân máy, mở nắp đậy và lấy thực phẩm ra.
-  Phần sữa đậu nành cần phải được nấu chín trước khi 
dùng.

1

2

3

4

- Cắt thực phẩm thành miếng nhỏ (kích thước 2cm).
- Cho thực phẩm vào cối nhưng không được vượt quá 
vạch cao nhất của cối.

- Lắp lưỡi dao vào cối.
- Lắp cối vào thân máy.

- Cắm điện.
- Nhấn nút “high” hay “low” tùy theo yêu cầu sử dụng. 

- Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra 
khỏi thân máy, tháo lưỡi dao và lấy thực phẩm ra.
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CHỨC NĂNG XAY NGŨ CỐC

1

2

3
  

   
  

4

Gắn chặt lưỡi dao vào cối sau đó lắp vào thân máy cho 
khớp.

- Cắm điện.
- Nhấn nút “high” hay “low” tùy theo yêu cầu sử dụng.
 Khuyến khích sử dụng “high” để đạt hiệu quả cao.

Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra 
khỏi thân máy, tháo lưỡi dao và lấy thực phẩm ra.

- Cho thực phẩm vào trong cối xay ngũ cốc, lượng thực 
phẩm không được vượt vạch cao nhất của cối.
- Chức năng này không thích hợp cho thực phẩm có 
chứa nhiều nước như trái cây và rau hoặc có độ cứng 
cao như hồi, đinh hương và quế,… 

CHỨC NĂNG XAY THỊT

1

2 Đậy nắp vào cối xay thịt. 

3

4

 

5

- Lắp lưỡi dao xay thịt vào cối. 
- Cắt thịt thành miếng nhỏ kích thước khoảng 1 đến 
2cm.
- Cho thịt vào cối xay với số lượng không được vượt quá 
vạch cao nhất của cối xay.
 Thịt phải được rã đông và loại bỏ xương, da trước khi 
xay.
 Chức năng này không phù hợp cho thực phẩm có 
chứa nhiều nước như trái cây và rau hoặc có độ cứng 
cao như thịt đông lạnh, đá và các loại hạt,…

-  Cắm điện.
-  Nhấn nút “low”.

Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra 
khỏi thân máy, mở nắp đậy, lấy lưỡi dao ra trước rồi 
lấy thịt.

Lắp cối xay thịt vào thân máy bằng cách xoay cho 
đúng khớp.
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HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

GHI CHÚ

Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa 
phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến 
trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

Thêm một ít nước vào cối, lắp lưỡi dao vào cối, đặt cối vào thân máy 
sau đó cắm điện, nhấn nút  “Pulse”  và để máy hoạt động một lúc sau 
đó ngưng và rút dây nguồn, lấy cối ra, tháo lưỡi dao, đổ nước trong cối 
đi và lau chùi sạch.

Trước khi vệ sinh máy cần phải tắt máy và rút dây nguồn.

Vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.

Không vệ sinh phần thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng 
vải ướt, bàn chải mềm hay bọt biển.

Giữ máy nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.

1

2

3

4

KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM
Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.


