
คู่มอืผู้ใช้

HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
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ข้อส�ำคญั
ควรอ่านคู่มอือย่างละเอยีดก่อนใช้งานและเกบ็ไว้เพื่อใช้อ้างองิในครั้งต่อไป
อนัตรำย
 - ห้ามจุ่มแท่นมอเตอร์ลงในนำ้าหรอืของเหลวใดๆ หรอืนำาไป

ล้างใต้ก๊อกนำ้า ใช้ผ้านุ่มเพื่อเชด็ทำาความสะอาดแท่นมอเตอร์
ค�ำเตอืน
 - ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดนัไฟที่ระบบุนผลติภณัฑ์ว่า

ตรงกบัแรงดนัไฟที่ใช้ภายในบ้านหรอืไม่
 - ห้ามใช้งาน หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรอืชิ้นส่วนอื่นๆ ชำารดุ

เสยีหายหรอืมรีอยแตกที่เหน็ได้ชดัเจน 
 - หากสายไฟชำารดุ ต้องทำาการเปลี่ยนโดย Philips ผู้ให้

บรกิาร หรอืผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายที่
อาจเกดิขึ้น 

 - ห้ามสมัผสัขอบคมของชดุใบมดี ในทกุกรณ ีโดยเฉพาะเมื่อ
เครื่องเสยีบปลั๊กไฟอยู่ คมมดีมคีวามคมมาก

 - ห้ามใช้ชดุใบมดีโถสบัโดยไม่มโีถบดสบั
 - เพื่อหลกีเลี่ยงการกระเดน็ ให้จุ่มด้ามเครื่องปั่น ที่ต ี(เฉพาะ

บางรุ่นเท่านั้น) หรอืที่ตคีู่ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ไปใน
ส่วนผสมก่อนที่คณุจะเปิดสวติช์เครื่องเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
คณุปั่นส่วนผสมที่ร้อน 

 - หากหนึ่งในชดุใบมดีเกดิตดิขดั ให้ถอดปลั๊กไฟออกก่อนแล้ว
จงึเขี่ยอาหารที่ตดิใบมดีออก 

 - โปรดใช้ความระมดัระวงัเมื่อเทของเหลวที่ร้อนลงในโถปั่น 
เนื่องจากของเหลวที่ร้อนและไอนำ้าร้อนอาจลวกผวิหนงัได้

 - เครื่องนี้ผลติมาเพื่อใช้งานภายในครวัเรอืนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ
ใช้ในสภาพแวดล้อมอื่น เช่น ห้องครวัสำาหรบัพนกังานใน
ร้านค้า สำานกังาน ฟาร์มหรอืสภาพแวดล้อมการทำางานอื่น 
และไม่ใช่เพื่อการใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ ห้อง
พกั และสภาพแวดล้อมการพกัอาศยัอื่น 
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 - ห้ามใช้เครื่องกบัส่วนผสมที่แขง็ เช่น นำ้าแขง็
 - ควรดแูลไม่ให้เดก็นำาเครื่องนี้ไปเล่น
 - ไม่ควรให้บคุคล (รวมทั้งเดก็เลก็) ที่มสีภาพร่างกายไม่แขง็

แรงหรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิหรอืขาดประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจ นำาเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการ
ควบคมุดแูลหรอืได้รบัคำาแนะนำาในการใช้งานโดยผู้ที่รบัผิด
ชอบในด้านความปลอดภยั

 - ห้ามไม่ให้เดก็ทำาความสะอาดและดแูลรกัษาเครื่องโดย
ปราศจากการควบคมุดแูล 

ข้อควรระวงั
 - ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารบัไฟเสมอ หากคณุต้องปล่อย

เครื่องไว้โดยไม่มคีนดแูล หรอืก่อนที่คณุจะประกอบ ถอด
ประกอบ จัดเกบ็ และทำาความสะอาดเครื่อง 

 - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสยีบก่อนทำาการเปลี่ยน
อปุกรณ์เสรมิหรอืเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่หมนุขณะใช้งาน

 - ห้ามใช้งานเครื่องที่เชื่อมต่อกบัอปุกรณ์เสรมิเกนิกว่า 3 นาที
ตดิต่อกนัโดยไม่หยดุพกั ปล่อยให้เครื่องเยน็ลงเป็นเวลา 15 
นาทกี่อนใช้งานเครื่องต่อ

 - อปุกรณ์ทั้งหมดไม่เหมาะกบัการใช้ในเตาอบไมโครเวฟ 
ยกเว้นภาชนะบรรจซุปุ

 - ห้ามใช้อปุกรณ์เสรมิหรอืชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลติจากผู้ผลติอื่น
หรอืที่ไม่ได้รบัการแนะนำาจาก Philips หากคณุใช้อปุกรณ์
เสรมิหรอืชิ้นส่วนจากผู้ผลติอื่นหรอืที่ไม่ได้รบัการแนะนำา
จาก Philips การรบัประกนัของคณุจะไม่มผีลบงัคบัใช้ 

 - เกบ็แท่นมอเตอร์ให้ห่างจากความร้อน, ไฟ, ความเปียกชื้น 
และสิ่งสกปรก 

 - ให้ใช้เครื่องนี้ตามวตัถปุระสงค์การใช้งานที่แสดงในคู่มอืผู้
ใช้เท่านั้น 
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 - ห้ามเตมิส่วนผสมในถ้วยบเีกอร์หรอืโถบดสบัขนาด 
XL (เฉพาะบางรุ่น ) ด้วยส่วนผสมที่มอีณุหภมูสิงูกว่า 
80°C/175°F 

 - ห้ามปั่นส่วนผสมในปรมิาณที่มากกว่าที่กำาหนดและใช้เวลา
เกนิกว่าที่ระบไุว้ในตาราง 

 - ทำาความสะอาดชดุใบมดีของด้ามเครื่องปั่นใต้ก๊อกนำ้า ห้าม
จุ่มลงในนำ้า 

 - หลงัจากทำาความสะอาดแล้ว ปล่อยให้ด้ามเครื่องปั่นแห้ง จดั
เกบ็เครื่องในแนวนอนหรอืในแนวที่ใบมดีตั้งขึ้น ตรวจดใูห้
แน่ใจว่าชดุใบมดีแห้งดแีล้ว ก่อนที่จะจดัเกบ็ด้ามเครื่องปั่น

 - ระดบัเสยีง: Lc = 85 เดซเิบล (A)
Electromagnetic fields (EMF)
ผลติภณัฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัด้าน
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มทีกุประการ
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ข้อมลูเบื้องต้น

ขอแสดงความยนิดทีี่คณุเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของเรา และยนิดตี้อนรบัสู่ Philips เพื่อ
ให้คณุได้รบัประโยชน์อย่างเตม็ที่จากบรกิารที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบยีน
ผลติภณัฑ์ของคณุที่ www.philips.com/welcome

ส่วนประกอบ

เครื่องปั่นแบบมอืถอื
1 สายไฟ
2 สวติช์ทรกิเกอร์
3 แท่นมอเตอร์
4 ปุ่มปลด
5 ด้ามเครื่องปั่นพร้อมชดุใบมดีในตวั 
6 ที่กนัใบมดี

โถบดสบัขนำด XL 
(เฉพำะรุ่น HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657)
7 ชดุเกยีร์สำาหรบัโถบดสบัขนาด XL
8 ใบมดีโถบดสบัขนาด XL
9 โถบดสบัขนาด XL (สำาหรบัโถบดสบัขนาด XL และใบมดีแบบเกลยีวสำาหรบัรุ่น 

HR2656, HR2657)

ใบมดีแบบเกลยีว (เฉพำะรุ่น HR2656, HR2657)
10 มใีบมดีแบบเกลยีวมาให้ 3 แบบ (สปาเกต็ตี้, ลนิกวนิี่, รบิบิ้น)
11 ช่องใส่
12 แผ่นขบัเคลื่อนใบมดีแบบเกลยีว
13 ชดุเกยีร์สำาหรบัใบมดีแบบเกลยีว

ขวดส�ำหรบัพกพำ (เฉพำะรุ่น HR2650, HR2651, HR2652, 
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)
14 ขวด
15 ฝา

ภำชนะบรรจซุปุ (เฉพำะรุ่น HR2651, HR2655)
16 ฝา
17 ช่องใส่ขนมปังกรอบ
18 ภาชนะบรรจซุปุ

ที่ปั่นผสม (เฉพำะรุ่น HR2621 HR2652 HR2655 HR2657)
19 ชดุเกยีร์สำาหรบัที่ปั่นผสม
20 ที่ปั่นผสม

อปุกรณ์เสรมิที่ผสม (เฉพำะรุ่น HR2653)
21 ชดุเกยีร์สำาหรบัอปุกรณ์เสรมิที่ผสม
22 อปุกรณ์เสรมิที่ผสม
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ก่อนกำรใช้งำนครั้งแรก

 1   ควรทำ�คว�มสะอ�ดอปุกรณ์ทกุชิ้นที่สมัผสักบัอ�ห�ร ก่อนใช้ง�นเครื่อง
เป็นครั้งแรก (ดไูด้จ�กบท "ก�รทำ�คว�มสะอ�ด")

หมำยเหตุ

 • ควรเชด็ส่วนต่�งๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้ง�น

กำรเตรยีมตวัก่อนใช้งำน

 1  ควรปล่อยให้ส่วนผสมที่มคีว�มร้อนนั้นเยน็ลงก่อนที่คณุจะดำ�เนนิก�ร
ต่อ หรอืก่อนเทส่วนผสมลงในขวดสำ�หรบัพกพ�หรอืภ�ชนะบรรจซุปุ 
(อณุหภมูสิงูสดุ 80°C)

 2  หั่นส่วนผสมขน�ดใหญ่ให้มขีน�ดเลก็ลงประม�ณ 2 x 2 x 2 ซม. ก่อนใส่
ลงในเครื่องปั่น

 3  ประกอบอปุกรณ์เข้�ที่ให้เรยีบร้อยก่อนเสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบั

หมำยเหตุ

 • ให้คล�ยส�ยไฟออกให้หมดก่อนที่จะเปิดเครื่อง
 • แกะบรรจภุณัฑ์หรอืป้�ยกำ�กบัออกให้หมดก่อนใช้ง�น

กำรใช้งำน
ใช้อปุกรณ์นี้ให้ตรงกบัจดุประสงค์การใช้งานดงัที่อธบิายไว้ในคู่มอืนี้

ข้อควรระวงั

 • หลกีเลี่ยงก�รสมัผสักบัชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว นำ�มอืและนิ้วมอืออกห่�งจ�กใบมดี
และบรรจภุณัฑ์ในขณะใช้ง�น หรอืในขณะเสยีบปaลั๊กอปุกรณ์เพื่อหลกีเลี่ยง
อ�ก�รบ�ดเจบ็รนุแรงที่อ�จเกดิขึ้นได้ต่อบคุคลและ/หรอือปุกรณ์

สวติช์ทรกิเกอร์

เครื่องนี้ทำางานด้วยสวติช์ทรกิเกอร์และตวับ่งชี้ความเรว็แบบภาพข้างบนอปุกรณ์

 » ยิ่งกดสวติช์ลกึ ความเรว็ยิ่งสงูขึ้น ตวับ่งชี้ความเรว็ข้างบนอปุกรณ์ได้แสดง
ถงึ "ความเรว็ตำ่า" ความเรว็ปานกลาง และ “ความเรว็สงู ที่มเีครื่องหมาย "T" 
(เทอร์โบ)
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เครื่องปั่นแบบมอืถอื

เครื่องปั่นแบบมอืถอืใช้สำาหรบั:
 - ผสมของเหลวต่างๆ ให้เข้ากนั เช่น นม  ซอส  นำ้าผลไม้  ซปุ เครื่องดื่ม และเขย่า
 - คลกุเคล้าส่วนผสมที่อ่อนนุ่มให้เข้ากนั เช่น แป้งทำาแพนเค้ก หรอืมายองเนส
 - บดเคล้าส่วนผสมที่ปรงุสกุแล้ว เช่น อาหารสำาหรบัทารก
 - บดสบัถั่ว ผลไม้ และผกัต่างๆ

ข้อควรระวงั

 • ห้�มปั่นส่วนผสมอย่�งเช่น นำ้�แขง็ ส่วนผสมแช่แขง็ หรอืผลไม้ที่มเีมลด็ (รปูที่ 1)

ปรมิำณและเวลำในกำรปั่น

ส่วนผสม ปรมิำณในกำรปั่น เวลำ ระดบัควำมเรว็

ผลไม้และผกั 100 - 200 ก. 30 วนิาที

อาหารเดก็ ซปุ และซอส 100 - 400 มล. 60 วนิาที

แป้งที่ผสมเรยีบร้อยแล้ว 100 - 500 มล. 60 วนิาที

เครื่องดื่มเชคและเครื่องดื่มปั่น 100 - 1000 มล. 60 วนิาที

 1  ประกอบด้�มเครื่องปั่นเข้�กบัชดุมอเตอร์ ("คลกิ")

 2  ใส่ส่วนผสมลงในแก้วตวง
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 3  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 4  เทส่วนผสมลงไปให้ท่วมที่กนัใบมดี เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมกระเดน็

 5  เปิดใช้ง�นอปุกรณ์โดยก�รบดิที่สวติช์ทรกิเกอร์ คณุส�ม�รถเพิ่ม
คว�มเรว็ได้โดยก�รใช้แรงกดที่สวติช์ ห�กคณุกดสวติช์จนสดุแล้ว 
เครื่องปั่นจะทำ�ง�นที่คว�มเรว็เทอร์โบ

 6  เขย่�เครื่องขึ้น - ลงอย่�งช้�ๆ และเป็นวงกลม เพื่อปั่นส่วนผสม

 7  หลงัจ�กปั่นเรยีบร้อยแล้ว ให้ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์เพื่อปิดอปุกรณ์ แล้ว
ถอดปลั๊กออก
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 8  ถอดด้�มเครื่องปั่นโดยกดที่ปุ่มปลด

ข้อควรระวงั

 • ใบมดีมคีวำมคม ถอือยำกระมดัระวงั ถอดปลั๊กอปุกรณ์ก่อนเสมอ 
ห้ำมสมัผสัใบมดีในขณะท�ำควำมสะอำดหรอืเกบ็กวำดเศษอำหำรที่
ตดิอยู่ตำมใบมดี

 9  ล้�งด้�มเครื่องปั่นด้วยนำ้�ร้อนทนัทหีลงัจ�กใช้เสรจ็เพื่อให้ทำ�คว�ม
สะอ�ดได้ง่�ย ห้�มนำ�ด้�มเครื่องปั่นจุ่มลงไปในนำ้�ทั้งหมด

 10  ว�งด้�มเครื่องปั่นในแนวตั้งโดยมทีี่กนัใบมดีอยู่ด้�นบน แล้วปล่อยให้
แห้งเป็นเวล�อย่�งน้อย 10 น�ทกี่อนเกบ็
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โถบดสบัขนำด XL (เฉพำะรุ่น HR2621, HR2652, HR2653, 
HR2655, HR2657)

โถบดสบัขนาด XL ใช้สำาหรบับดสบัส่วนผสม เช่น ถั่ว เนื้อสด หวัหอม เนยแขง็ ไข่ต้ม 
กระเทยีม สมนุไพร ขนมปังแห้ง ฯลฯ

ข้อควรระวงั

 • ถอดปลั๊กอปุกรณ์ก่อนเสมอ โปรดระมดัระวงัเมื่อคณุถอืชดุใบมดีบด
สบั เนื่องจำกใบมดีมคีวำมคมมำก ถอืชดุใบมดีที่ด้ำมพลำสตกิตรง
กลำงเสมอ ห้ำมแตะที่ใบมดีโดยตรง ใช้ควำมระมดัระวงัเมื่อถอด
ชดุใบมดีออกจำกโถเครื่องสบับด ในขณะที่คณุเทส่วนผสมออก ใน
ขณะที่มเีศษอำหำรตดิที่ใบมดี และในเวลำท�ำควำมสะอำด

 • ห้ำมปั่นส่วนผสมอย่ำงเช่น น�้ำแขง็ ส่วนผสมแช่แขง็ หรอืผลไม้ที่มี
เมลด็

ปรมิำณและเวลำด�ำเนนิกำรบด

ส่วนผสม ปรมิำณกำรบดสบั เวลำ ระดบัควำมเรว็

หวัหอมใหญ่ 200 กรมั 5 x 1 วนิาที

ไข่ 200 กรมั 5  วนิาที

เนื้อ 200 กรมั 10 วนิาที

สมนุไพร 30 กรมั 10 วนิาที

เนย Parmesan 200 กรมั 15 วนิาที

ถั่วและอลัมอนด์ 200 กรมั 30 วนิาที

Dark chocolate 100 กรมั 20 วนิาที

ขนมปังแห้งหั่นลกูเต๋า 80 กรมั 30 วนิาที

 1  ประกอบใบมดีเข้�กบัโถบดสบัขน�ด XL
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 2  ใส่ส่วนผสมลงในโถบดสบัขน�ด XL

 3  ใส่ชดุเกยีร์สำ�หรบัโถบดสบัขน�ด XL ลงบนโถบดสบั

 4  ประกอบแท่นมอเตอร์เข้�กบัชดุเกยีร์สำ�หรบัโถบดสบัขน�ด XL  
("เสยีงดงัคลกิ")

 5  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 6  กดสวติช์ทรกิเกอร์และปล่อยให้เครื่องทำ�ง�นไปจนกว่�ส่วนผสมทั้งหมด
จะบดละเอยีด
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 7  หลงัจ�กบดสบัเรยีบร้อยแล้ว ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์เพื่อปิดอปุกรณ์แล้ว
ถอดปลั๊กอปุกรณ์

 8  กดปุ่มปลดเพื่อถอดแท่นมอเตอร์ออกจ�กชดุเกยีร์

 9  นำ�ชดุเกยีร์และชดุใบมดีออกอย่�งระมดัระวงั (รปูที่ 18)

 10  เทส่วนผสมที่บดละเอยีดออก (รปูที่ 19)



15ไทย

ที่ปั่นผสม (เฉพำะรุ่น HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) /
อปุกรณ์เสรมิที่ผสม (เฉพำะรุ่น HR2653)

ที่ปั่นผสมใช้สำาหรบัทำาวปิครมี ไข่ขาว ของหวาน ฯลฯ

อปุกรณ์เสรมิที่ผสมใช้สำาหรบัการผสมแป้งโดว์ที่เนื้อไม่แน่นทกุชนดิ เช่น สปันจ์เค้ก 
ส่วนผสมเค้ก และสำาหรบัมนับด วปิครมี ไข่ขาวตขีึ้น และขนมหวาน

 เคลด็ลบั

 • ห�กคณุต้องก�รปั่นส่วนผสมปรมิ�ณน้อย ให้เอยีงถ้วยตวงเลก็น้อยเพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ที่เรว็กว่�

 • ในก�รตไีข่ข�ว ควรใช้โถขน�ดใหญ่เพื่อให้ได้ผลดทีี่สดุ เพื่อให้ผลลพัธ์ออกม�ด ี
โถบดและเครื่องมอืต้องไม่มไีขมนัตดิอยู่ และต้องไม่มเีศษไข่แดงอยู่ในไข่ข�ว

 • เพื่อป้องกนัก�รกระเดน็ เริ่มใช้ง�นด้วยคว�มเรว็ระดบัตำ่� และหลงัจ�กผ่�นไป
ประม�ณ 1 น�ทจีงึเร่งคว�มเรว็ให้สงูขึ้น

 • ในก�รตวีปิครมี ควรใช้โถปั่นเพื่อป้องกนัก�รกระเดน็

หมำยเหตุ

 • ห้�มใช้ที่ปั่นผสมในก�รเตรยีมแป้งโดนทัหรอืส่วนผสมเค้ก

ปรมิำณกำรปั่นผสมและเวลำที่ใช้ในกำรปั่น

ส่วนผสม ปรมิำณอำหำร เวลำ ระดบั
ควำมเรว็

ครมี 250 กรมั 70-90 วนิาที

ไข่ขาว 4 x 120 วนิาที
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ปรมิำณกำรผสมและเวลำที่ใช้ในกำรปั่น

ส่วนผสม ปรมิำณกำรผสม เวลำ ระดบั
ควำมเรว็

ครมี 200-250 มล. 70-90 วนิาที

ไข่ 1-6 x 2-4 นาที

ส่วนผสมเค้ก 750 กรมั 3-6 นาที

มะเขอืเทศปรงุสกุ 750 กรมั 30 วนิาที

 1  ประกอบที่ปั่นผสมเข้�กบัชดุเกยีร์ของที่ปั่นผสม หรอืประกอบอปุกรณ์
เสรมิที่ผสมเข้�กบัชดุเกยีร์อปุกรณ์เสรมิที่ผสม ("เสยีงดงัคลกิ")

 2  ประกอบชดุเกยีร์ที่ปั่นผสมหรอืชดุเกยีร์ที่ผสมเข้�กบัแท่นมอเตอร์ 
("เสยีงดงัคลกิ")

 3  ใส่ส่วนผสมลงในโถ
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 4  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 5  จุ่มอปุกรณ์เสรมิที่ปั่นผสมหรอืที่ผสมลงในส่วนผสม

 6  กดสวติช์ทรกิเกอร์

 7  ขยบัเครื่องเป็นวงกลมช้�ๆ

 8  หลงัจ�กปั่นผสมเรยีบร้อยแล้ว ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์เพื่อปิดอปุกรณ์แล้ว
ถอดปลั๊กออกจ�กเต้�รบับนผนงั
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 9  กดปุ่มปลดเพื่อถอดแท่นมอเตอร์ออกจ�กชดุเกยีร์

 10  ในก�รถอดอปุกรณ์เสรมิที่ปั่นผสม/ที่ผสมออกจ�กชดุเกยีร์ ให้ดงึอปุกรณ์
เสรมิที่ปั่นผสม/ที่ผสมออกจ�กชดุเกยีร์โดยตรง

ใบมดีแบบเกลยีว (เฉพำะรุ่น HR2656, HR2657)

ใบมดีแบบเกลยีวใช้สำาหรบัตดัผกัต่างๆ ออกเป็นเกลยีว เช่น มนัฝรั่ง แครอท แตงกวา 
ซกูนิ ีหวัไชเท้าขาว บทีรทู เทอร์นปิ และอื่นๆ

ใบมดีเสรมิ 3 แบบ: 
ใบมดีแบบเกลยีวมใีบมดีเสรมิ 3 แบบที่ทำาเกลยีวที่มคีวามกว้างแตกต่างกนั ใบมดี
เสรมิแบบ “สปาเกต็ตี้” และใบมดีเสรมิ “ลนิกวนิี่” มใีบมดีสองแบบ โดยมดีธรรมดา
จะตดัเป็นเกลยีวแบบรบิบิ้น และชดุมดีที่สองมฟีันปลาที่จะตดัแบ่งเป็นแถบออกแบบ
ละเอยีด (สปาเกต็ต)ี หรอืแบบหนา (ลนิกวนิี่) ใบมดีเสรมิสำาหรบัรบิบิ้นแบบกว้างมี
เพยีงมดีธรรมดาเท่านั้น

ข้อควรระวงั

 • โปรดระมดัระวงัเมื่อคณุถอืชดุใบมดี เนื่องจำกใบมดีมคีวำมคมมำก 
ถอืจบัใบมดีเสรมิตรงส่วนนอกเสมอ ห้ำมแตะที่ใบมดีโดยตรง ใช้
ควำมระมดัระวงัเป็นพเิศษในขณะใส่หรอืถอดใบมดีเสรมิจำกโถ
บดสบั จบัใบมดีเสรมิด้วยสองนิ้วโดยกำรใช้รทูี่ใบมดีเสรมิ ใช้ควำม
ระมดัระวงัอย่ำงมำกในขณะก�ำจดัเศษอำหำรที่ตดิอยู่ที่ใบมดีใน
ขณะท�ำควำมสะอำด
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ระดบัความเรว็

ซกูนิี

มนัเทศ

แครอท  
(หนากว่า 3 ซม.)

หวัไชเท้า

แตงกวา

มนัฝรั่ง

เคลด็ลบักำรเตรยีมผกั
 - เพื่อให้ตดัได้มรีปูทรงดแีละเป็นเกลยีวยาว ให้หั่นผกัออกเป็นทรงกระบอกตรงโดย

มคีวามสงูใกล้เคยีงกบัช่องใส่

 - หั่นส่วนปลายของ เช่น แตงกวา/มนัฝรั่ง เพื่อให้เข้ากบัแผ่นขบัเคลื่อนและการตดั
ของใบมดีเสรมิ
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 - จะมเีพยีงส่วนที่เหลอืเป็นกระบอกตรงที่ศนูย์กลางตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการหั่น

 - วางผกัที่เตรยีมไว้โดยกดไว้ที่หลอดโลหะขนาดเลก็ที่อยู่ตรงกลางของการตดัของ
ใบมดีเสรมิ 

 - ห้ามวางผกัมากกว่าหนึ่งชิ้นในขณะเดยีวกนัที่จะทำาการตดัด้วยใบมดีเสรมิ

กำรใช้ใบมดีแบบเกลยีว

 1  นำ�ใบมดีบดสบัออกจ�กโถบดสบัขน�ด XL แล้วใส่ใบมดีเสรมิลงในโถ
บดสบัขน�ด XL
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 2  ประกอบช่องใสแบบโปร่งแสงเข้�กบัโถบดสบัขน�ด XL

 3  ประกอบแผ่นขบัเคลื่อนเข้�กบัชดุเกยีร์สำ�หรบัใบมดีแบบเกลียว

 4  ประกอบแท่นมอเตอร์เข้�กบัชดุเกยีร์ (รปูที่ 2) 

 5  เตรยีมผกัดงัที่อธบิ�ยไว้ในเคลด็ลบัก�รเตรยีม

 6  ว�งผกัไว้ตรงกล�งแล้วกดลงในหลอดโลหะขน�ดเลก็ของใบมดีเสรมิ
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 7  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 8  กดแท่นมอเตอร์เข้�กบัชดุเกยีร์ที่ประกอบและแผ่นขบัเคลื่อนลงบนผกั 
(รปูที่ 6)

 9  ประกอบโถบดสบัและช่องใส่ด้วยมอืเดยีว แล้วกดสวิตช์ทรกิเกอร์ด้วย
นิ้วกล�งของอกีมอื กดผกัเอ�ไว้ในขณะเดยีวกนั

 10  เกลยีวจะเข้�ไปในโถ 

 11  หลงัจ�กหั่นเกลยีวเรยีบร้อยแล้ว ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์เพื่อปิดอปุกรณ์
แล้วถอดปลั๊กอปุกรณ์
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 12  นำ�ชดุเกยีร์ออกโดยกดที่ปุ่มปลด

 13  นำ�แผ่นขบัเคลื่อนออกจ�กชดุเกยีร์

 14  นำ�ช่องใส่และใบมดีเสรมิออก แล้วเทสิ่งที่อยู่ในโถบดสบัออกให้หมด

หมำยเหตุ

 • ห�กคณุต้องก�รทำ�อกีชดุหนึ่ง ให้นำ�เศษผกัที่เหลอือยู่ออกจ�กแผ่นขบัเคลื่อน
หรอืใบมดีเสรมิ 

 • ห�กคณุทำ�ในปรมิ�ณม�ก ให้นำ�สิ่งที่อยู่ข้�งในโถออกม�ให้หมดก่อนที่จะเตม็

ภำชนะบรรจซุปุ (เฉพำะรุ่น HR2651, HR2655)

ภาชนะบรรจซุปุมไีว้ใช้สำาหรบัปั่นซปุในภาชนะโดยตรงแล้วนำาออกมา

ปรมิำณสงูสดุ เวลำ ระดบั
ควำมเรว็

1.  ต้มผกั เช่น แครอท มนัฝรั่ง ในนำ้า
เดอืดเป็นเวลา 20 นาที

2.  หั่นเป็นชิ้นๆ ขนาด 2x2x2 ซม.

แครอท มนัฝรั่ง: 200 ก.
นำ้า:100 ก.

60 วนิาที

 1  ประกอบด้�มเครื่องปั่นเข้�กบัชดุมอเตอร์ ("คลกิ")
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 2  ใส่ส่วนผสมต้มสกุลงในภ�ชนะ

 3  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 4  เทส่วนผสมลงไปให้ท่วมที่กนัใบมดี เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมกระเดน็

 5  เปิดใช้ง�นอปุกรณ์โดยก�รบดิที่สวติช์ทรกิเกอร์ คณุส�ม�รถเพิ่ม
คว�มเรว็ได้โดยก�รใช้แรงกดที่สวติช์

 6  เขย่�เครื่องขึ้น - ลงอย่�งช้�ๆ และเป็นวงกลม เพื่อปั่นส่วนผสม
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 7  หลงัจ�กปั่นเรยีบร้อยแล้ว ให้ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์แล้วปิดเครื่อง จ�กนั้น
จงึถอดปลั๊กอปุกรณ์

 8  ประกอบช่องใส่ขนมปังกรอบแล้วลอ็คอยู่กบัที่โดยก�รหมนุต�มเขม็
น�ฬิก�

 9  ใส่ขนมปังกรอบหรอือ�ห�รอื่นๆ ซึ่งคณุจะท�นร่วมกบัซปุ

 10  ประกอบฝ�ปิดแล้วปิดโดยก�รหมนุต�มเขม็น�ฬิก�

อุ่นซปุอกีครั้งโดยตรงด้วยภำชนะบรรจซุปุ:

 1  เปิดฝ�ปิดโดยก�รหมนุทวนเขม็น�ฬิก�

12

12

2 1
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 2  นำ�ช่องใส่ขนมปังกรอบโดยก�รหมนุทวนเขม็น�ฬิก�

 3  ว�งภ�ชนะที่เปิดอยู่ในไมโครเวฟแล้วอุ่นซปุอกีครั้ง

ขวดส�ำหรบัพกพำ (เฉพำะรุ่น HR2650, HR2651, HR2652, 
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)

ขวดสำาหรบัพกพามไีว้ใช้สำาหรบัปั่นในขวดโดยตรงแล้วนำาไปใช้งาน 

ปรมิำณสงูสดุ เวลำ ระดบั
ควำมเรว็

เบอร์รี่ กล้วย
นม นำ้าผลไม้

400 มล. 60 วนิาที

ผกั
นำ้าผลไม้

400 มล. 60 วนิาที

 1  ประกอบด้�มเครื่องปั่นเข้�กบัชดุมอเตอร์ ("คลกิ")

 2  ใส่ส่วนผสมลงในขวด

2 1
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 3  เสยีบปลั๊กไฟเข้�กบัเต้�รบับนผนงั

 4  เทส่วนผสมลงไปให้ท่วมที่กนัใบมดี เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่วนผสมกระเดน็

 5  เปิดใช้ง�นอปุกรณ์โดยก�รบดิที่สวติช์ทรกิเกอร์ คณุส�ม�รถเพิ่ม
คว�มเรว็ได้โดยก�รใช้แรงกดที่สวติช์

 6  เขย่�เครื่องขึ้น - ลงอย่�งช้�ๆ และเป็นวงกลม เพื่อปั่นส่วนผสม

 7  หลงัจ�กปั่นเรยีบร้อยแล้ว ให้ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์แล้วปิดเครื่อง จ�กนั้น
จงึถอดปลั๊กอปุกรณ์
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 8  ประกอบฝ�ผดิโดยก�รหมนุต�มเขม็น�ฬิก�

 9  ปิดป�กพวยสำ�หรบัดื่มแล้วลอ็คโดยก�รดนัที่ตวัสไลด์สำ�หรบัลอ็คใน
ตำ�แหน่งลอ็ค

 10  เท่�นี้คณุกส็�ม�รถพกพ�ขวดไปไหนม�ไหนได้แล้ว

 11  เปิดป�กพวยสำ�หรบัดื่มโดยก�รดนัที่ตวัสไลด์สำ�หรบัลอ็คในตำ�แหน่งลอ็ค

 12  เพลดิเพลนิกับสมทูตี้หรอืนำ้�ปั่นแบบโฮมเมด

12
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กำรท�ำควำมสะอำด

ข้อควรระวงั

 • ห้ำมจุ่มแท่นมอเตอร์, ชดุเกยีร์โถบดสบัขนำด XL, ชดุเกยีร์ที่ปั่นผสม 
และชดุเกยีร์อปุกรณ์เสรมิที่ผสมลงในน�้ำหรอืของเหลวอื่นๆ หรอืล้ำง
ใต้ก๊อก ใช้ผ้ำชบุหมำดๆ เพื่อท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนเหล่ำนี้ ใบมดี
ด้ำมเครื่องปั่นและที่กนัใบมดีสำมำรถน�ำไปล้ำงใต้ก๊อกได้ อปุกรณ์
เสรมิอื่นๆ ทั้งหมดสำมำรถน�ำไปล้ำงในเครื่องล้ำงจำนได้

 • ห้ำมใช้แผ่นใย อปุกรณ์ที่มคีวำมคม หรอืของเหลวที่มฤีทธิ์รนุแรง 
เช่น แอลกอฮอล์ แก๊สโซลนี หรอือะซโีทน ท�ำควำมสะอำดเครื่อง
เป็นอนัขำด

 1  ถอดปลั๊กเครื่อง

 2  กดปุ่มปลดลอ็คที่ชดุมอเตอร์เพื่อถอดอปุกรณ์เสรมิที่คณุใช้ง�นออก

 3  ถอดอปุกรณ์เสรมิ

 4  โปรดดคูำ�แนะนำ�เพิ่มเตมิได้ที่แผนภมู ิ“ก�รทำ�คว�มสะอ�ด”
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HR2656

HR2653

HR2653

HR2621
HR2652
HR2655 
HR2657

HR2621
HR2652 
HR2655 
HR2657

HR2656
HR2657

HR2656
HR2657
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HR2650
HR2651
HR2652 
HR2653 
HR2655
HR2656 
HR2657

HR2651
HR2655 

HR2621
HR2652
HR2653 
HR2655 
HR2657

HR2621
HR2652 
HR2653 
HR2655 
HR2657

XL

XL
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กำรจดัเกบ็

 1  ม้วนส�ยไฟหลวมๆ ไว้ที่รอบฐ�นของแท่นมอเตอร์

 2  เกบ็เครื่องในที่แห้ง เยน็ และห่�งจ�กแสงอ�ทติย์หรอืแหล่งคว�มร้อน
อื่นๆ

กำรรไีซเคลิ
 - ห้ามทิ้งผลติภณัฑ์นี้รวมกบัขยะในครวัเรอืนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายกุารใช้งาน

แล้ว แต่ควรนำาไปทิ้งที่จดุรวบรวมขยะเพื่อการนำากลบัไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรกัษา
สิ่งแวดล้อม

 - ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของประเทศของคณุสำาหรบัการแยกเกบ็ผลติภณัฑ์ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ การกำาจดัอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลสบืเนื่องทางลบที่อาจเกดิ
ขึ้นกบัสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์

กำรรบัประกนัและสนบัสนนุ
หากคณุต้องการข้อมลูหรอืการสนบัสนนุ โปรดเข้าชมเวบ็ไซต์  
www.philips.com/support หรอือ่านข้อมลูจากเอกสารแผ่นพบัที่แยกเฉพาะ เกี่ยว
กบัการรบัประกนัทั่วโลก

วธิแีก้ไขปัญหำ
ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบัเครื่องได้ หากยงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมลูด้านล่างได้ โปรดดรูายการคำาถามที่พบบ่อยที่ 
www.philips.com/support หรอืตดิต่อศนูย์บรกิารลกูค้าในประเทศของคณุ

ปัญหำ กำรแก้ปัญหำ

เครื่องส่งเสยีงดงัมาก ส่งกลิ่นไม่พงึประสงค์ 
สมัผสัแล้วร้อน หรอืมคีวนัออกมา ฉนัควรทำา
อย่างไร

เครื่องอาจส่งกลิ่นไม่พงึประสงค์หรอืปล่อยควนัเลก็น้อยหากใช้งาน
เป็นเวลานาน ในกรณนีี้ คณุควรปิดเครื่องแล้วปล่อยให้เครื่องเยน็
ลงเป็นเวลา 60 นาที

เป็นไปได้หรอืไม่ที่เครื่องจะเสยีหาย หากใช้กบั
ส่วนผสมที่แขง็มากๆ

ใช่ เครื่องอาจจะเสยีหายได้ หากคณุใช้กบัส่วนผสมที่แขง็มากๆ 
เช่นกระดกู และผลไม้ที่มเีมลด็ หรอืส่วนผสมแช่แขง็

ทำาไมเครื่องถงึหยดุทำางาน
ส่วนผสมเนื้อแขง็บางชนดิอาจขดัขวางการทำางานของชดุใบมดี 
ปล่อยสวติช์ทรกิเกอร์ ถอดปลั๊กอปุกรณ์ ถอดแท่นมอเตอร์ และ
ค่อยๆ นำาส่วนผสมที่ขดัขวางการทำางานของชดุใบมดีออก
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