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ข้้อสำำ�คััญ
ควรอ่่านคู่่�มืืออย่่างละเอีียดก่่อนใช้้งานและเก็็บไว้้เพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในครั้้�งต่่อไป

อัันตราย
- ห้้ามจุ่่�มแท่่นมอเตอร์์ลงในน้ำำ��หรืือของเหลวใดๆ หรืือเปิิดน้ำำ��ก๊อ
๊ กไหล
ผ่่านแท่่นมอเตอร์์
คำำ�เตืือน
- ก่่อนใช้้งานโปรดตรวจสอบแรงดัันไฟที่่�ระบุุบนผลิิตภััณฑ์์ว่่าตรงกัับ
แรงดัันไฟที่่�ใช้้ภายในบ้้านหรืือไม่่
- ห้้ามใช้้ผลิิตภััณฑ์์นี้้� หากปลั๊๊�กไฟ สายไฟ หรืือตััวเครื่่�องเกิิดการชำำ�รุุด
- ในกรณีีที่่�สายไฟเกิิดชำำ�รุุดเสีียหาย คุุณต้้องนำำ�ไปเปลี่่�ยนที่่� Philips
ณ ศููนย์์บริิการที่่�ได้้รัับอนุุญาตจาก Philips หรืือบุุคคลที่่�ผ่่านการ
อบรมเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
- ผู้้�ที่่�มีีสภาพร่่างกายไม่่สมบููรณ์์ ประสาทสััมผััสไม่่สมบููรณ์์หรืือสภาพ
จิิตใจไม่่ปกติิ หรืือขาดประสบการณ์์และความรู้้�ความเข้้าใจ สามารถใช้้
เครื่่�องนี้้�ได้้ หากอยู่่�ในการควบคุุมดููแลหรืือได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ในการใช้้งาน
ที่่�ปลอดภััยและเข้้าใจถึึงอัันตรายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการใช้้งาน
- ไม่่ควรให้้เด็็กใช้้เครื่่�องนี้้� เก็็บเครื่่�องและสายไฟให้้พ้้นมืือเด็็ก
- ห้้ามเด็็กเล่่นเครื่่�อง
- ห้้ามสััมผััสคมมีีดของชุุดใบมีีดเมื่่�อเสีียบปลั๊๊�กแล้้วและระหว่่างการ
ทำำ�ความสะอาด คมมีีดมีีความคมมาก
- หากชุุดใบมีีดเกิิดติิดขััด ควรถอดปลั๊๊�กไฟออกก่่อนเขี่่�ยอาหารที่่�ติิดใบ
มีีดออก
- เครื่่�องจะมีีความร้้อนสููงมากขณะการนึ่่�ง จึึงอาจทำำ�ให้้เกิิดบาดแผลไหม้้
ได้้หากสััมผััส ให้้ยกโถที่่�ด้้ามจัับเท่่านั้้�น
- โปรดระวัังไอร้้อนที่่�ออกมาจากโถระหว่่างการนึ่่�งและเมื่่�อเปิิดฝาโถออก
- โปรดระวัังไอร้้อนที่่�ออกมาจากช่่องเติิมน้ำำ��ของแท้้งค์์น้ำำ��เมื่่�อเปิิดฝา
ออก
- เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนการนึ่่�ง ไอร้้อนจะยัังคงพุ่่ �งออกมาช่่องระบายไอน้ำำ��
บนแท่่นมอเตอร์์และรููไอน้ำำ��บนฝาโถสัักพัักหนึ่่�ง โปรดระมััดระวัังขณะยก
โถขึ้้�นจากแท่่นมอเตอร์์
- หากใช้้งานผิิดวิิธีี อาจมีีไอร้้อนพุ่่ �งออกมาจากช่่องเติิมน้ำำ�� โปรดดููที่่�บท
‘วิิธีีแก้้ปัั ญหา’ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงหรืือแก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าว
- ห้้ามปล่่อยให้้เครื่่�องทำำ�งานโดยไม่่มีีการควบคุุมดููแลเป็็นอัันขาด
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- อย่่าถอดชิ้้�นส่่วนแท่่นมอเตอร์์ออกมาซ่่อมแซมหรืือทำำ�ความสะอาด
โปรดนำำ�เครื่่�องไปที่่�ศููนย์์บริิการ Philips ที่่�ได้้รัับอนุุญาตเพื่่�อซ่่อมแซม
-

-

-

-

ข้้อควรระวััง
ห้้ามใช้้อุุปกรณ์์เสริิมหรืือชิ้้�นส่่วนใดๆ ที่่�ผลิิตจากผู้้�ผลิิตอื่่�นหรืือที่่�ไม่่ได้้
รัับการแนะนำำ�จาก Philips หากคุุณใช้้อุุปกรณ์์เสริิมหรืือชิ้้�นส่่วนจากผู้้�
ผลิิตอื่่�นหรืือที่่�ไม่่ได้้รัับการแนะนำำ�จาก Philips การรัับประกัันของคุุณจะ
ไม่่มีีผลบัังคัับใช้้
อย่่าวางเครื่่�องบริิเวณเตาหรืืออุุปกรณ์์ทำำ�อาหารที่่�ยัังทำำ�งานหรืือร้้อน
อยู่่�
ถอดปลั๊๊�กไฟออกทุุกครั้้�งหลัังเลิิกใช้้งาน แล้้วปล่่อยให้้เย็็นลงก่่อน
ทำำ�ความสะอาด
ห้้ามใส่่โถหรืือชิ้้�นส่่วนใดๆ ของเครื่่�องเข้้าไปในเตาไมโครเวฟ เนื่่�องจาก
ด้้ามจัับโถและชุุดใบมีีดที่่�เป็็นโลหะไม่่เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานลัักษณะนี้้�
ห้้ามฆ่่าเชื้้�อโถหรืือชิ้้�นส่่วนใดๆ ของเครื่่�องด้้วยเครื่่�องฆ่่าเชื้้�อหรืือเตา
ไมโครเวฟ เนื่่�องจากด้้ามจัับโถและชุุดใบมีีดที่่�เป็็นโลหะไม่่เหมาะสำำ�หรัับ
การใช้้งานลัักษณะนี้้�
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานในครััวเรืือนเท่่านั้้�น หากนำำ�
� การค้้า หรืือใช้้
เครื่่�องไปใช้้ในทางไม่่เหมาะสม นำำ�ไปใช้้ในการค้้าหรืือกึ่่ง
โดยไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานในคู่่�มืือนี้้� การรัับประกัันจะถืือ
เป็็นโมฆะและ Philips จะไม่่รัับผิิดชอบต่่อความเสีียหายใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
โปรดใช้้ความระมััดระวัังขณะเทของเหลวร้้อนลงในโถปั่่�น เนื่่�องจาก
ของเหลวร้้อนและไอน้ำำ��อาจลวกผิิวหนัังได้้
รอให้้เครื่่�องเย็็นลงประมาณ 10 นาทีีก่อ
่ นนึ่่�งอาหารชุุดถััดไป
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�ไม่่ได้้ออกแบบมาเพื่่�อบดสัับวััตดุุดิิบเนื้้�อแข็็ง เช่่น น้ำำ��
แข็็งก้้อนและน้ำำ��ตาลก้้อน
อย่่าให้้เครื่่�องทำำ�การปั่่�นนานเกิิน 30 วิินาทีีในแต่่ละครั้้�ง หากผ่่านไป
30 วิินาทีีแล้้วการปั่่�นยัังไม่่เสร็็จสิ้้�น โปรดปิิดเครื่่�อง แล้้วรอประมาณ
2-3 วิินาทีีก่อ
่ นดำำ�เนิินการต่่อ หากเครื่่�องร้้อน โปรดรอประมาณ
2-3 นาทีีเพื่่�อให้้เครื่่�องเย็็นลงก่่อนดำำ�เนิินการต่่อ
วางเครื่่�องบนพื้้�นราบที่่�มั่่�นคงและมีีพื้้�นผิิวเสมอกััน ตรวจดููให้้แน่่ใจว่่า
มีีพื้้�นที่่�โดยรอบเครื่่�องอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ต่่อตู้้�หรืือวััตถุุ
อื่่�นๆ เกิิดความเสีียหาย เนื่่�องจากเครื่่�องจะปล่่อยความร้้อนออกมา
ขณะทำำ�งาน
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- อย่่าใช้้เครื่่�องถ้้าเคยทำำ�ตก หรืือเครื่่�องเสีียหาย โปรดนำำ�เครื่่�องไปที่่�
ศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
- ห้้ามใส่่น้ำำ�� ของเหลวอื่่�นๆ หรืืออาหารที่่�ปั่่�นแล้้วลงในโถสำำ�หรัับการนึ่่�ง
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเสีียหายที่่�อาจเกิิดกัับเครื่่�อง
- ห้้ามนึ่่�งอาหารโดยไม่่มีีน้ำำ��
- ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณไม่่ได้้เติิมน้ำำ��ในแท้้งค์์น้ำำ��มากเกิินไป (สููงสุุด
200 มล.) อย่่าใส่่อาหารเกิินระดัับสููงสุุดที่่�กำ�ำ หนดไว้้บนถ้้วยตวง
- เมื่่�อนึ่่�งอาหาร โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณไม่่ได้้ใส่่
อาหารในโถมากเกิินไป ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาหารยัังไม่่
เกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีีเขีียว
- เมื่่�อปั่่�นของเหลว ระวัังอย่่าให้้มีีปริิมาณเกิินระดัับสููงสุุด
ที่่�ระบุุไว้้บนโถ (450 มล.)
- อย่่าใส่่วััตถุุใดๆ ลงในช่่องเติิมน้ำำ��หรืือช่่องระบายไอน้ำำ��
- ห้้ามเติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์น้ำำ��ระหว่่างนึ่่�งอาหาร เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้น้ำำ��ร้้อน
และไอน้ำำ��พุ่่�งออกมาจากเครื่่�องได้้
- ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกครั้้�งว่่าฝาได้้เย็็นลงแล้้วก่่อนจะเปิิดฝาเพื่่�อเติิม
ส่่วนผสมสำำ�หรัับปั่่�น หากจำำ�เป็็น
- อย่่าเชื่่�อมต่่อเครื่่�องกัับอุุปกรณ์์แบบมีีสวิิตช์เ์ ปิิดปิิดภายนอก เช่่น
นาฬิิ กาจัับเวลา และอย่่าเชื่่�อมต่่อกัับวงจรไฟฟ้้ าที่่�มีีการเปิิดปิิดสวิิตช์์
อยู่่�เป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการรีีเซ็็ต
ระบบตััดไฟโดยไม่่ตั้้�งใจ
- ตรวจสอบอุุณหภููมิิอาหารสำำ�หรัับเด็็กด้้วยหลัังมืือของคุุณทุุกครั้้�ง
ก่่อนนำำ�ไปป้้อน
- ตรวจสอบความละเอีียดของอาหารสำำ�หรัับเด็็กทุุกครั้้�ง ตรวจสอบให้้
แน่่ใจว่่าไม่่มีีก้อ
้ นอาหารหลงเหลืืออยู่่�แล้้ว
- เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนการนึ่่�งแล้้ว (นานสููงสุุด 20 นาทีี) อย่่าเพิ่่�งนึ่่�งหรืือ
อุ่่�นอาหารสำำ�หรัับเด็็กอีีกครั้้�ง
- ใช้้เฉพาะไม้้พายที่่�ให้้มาตัักอาหารออกจากโถ
- การขจััดคราบตะกรัันอย่่างสม่ำำ��เสมอจะช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีีย
หายต่่อตััวเครื่่�อง
- ปิิดเครื่่�องและถอดปลั๊๊�กออกจากแหล่่งจ่่ายไฟก่่อนทำำ�การเปลี่่�ยน
อุุปกรณ์์เสริิมหรืือเข้้าใกล้้ชิ้้นส่
� ่วนที่่�หมุุนขณะใช้้งาน
- โปรดระมััดระวัังเมื่่�อหยิิบจัับใบมีีดแหลมคมขณะทำำ�ความสะอาดโถ
- ถอดอุุปกรณ์์ออกจากแหล่่งจ่่ายไฟทุุกครั้้�งหากไม่่มีีการควบคุุมดููแล
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- ห้้ามไม่่ให้้เด็็กทำำ�ความสะอาดและดููแลรัักษาเครื่่�อง
ระบบความปลอดภััย
เครื่่�องนี้้�มาพร้้อมกัับระบบล็็อคภายในตััว เครื่่�องจะทำำ�งานต่่อเมื่่�อคุุณประกอบทุุกชิ้้�นส่่วนเข้้ากัับแท่่น
มอเตอร์์เรีียบร้้อยแล้้ว หากประกอบอุุปกรณ์์ทุุกชิ้้�นถููกต้้องแล้้ว ระบบล็็อกนิิรภััยภายในเครื่่�องจะปลด
ล็็อก
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�มาพร้้อมกัับระบบป้้องกัันความร้้อนสููง ความร้้อนที่่�สููงเกิินไปอาจเกิิดขึ้้�นได้้หาก
ระยะห่่างห่่างระหว่่างขั้้�นตอนการนึ่่�ง 2 รอบสั้้�นเกิินไป หากใช้้ระยะเวลาการปั่่�นนานเกิินไป หรืือหากมีี
วััตถุุดิิบอยู่่�ในโถมากเกิินไป หากระบบป้้องกัันความร้้อนสููงตััดไฟของเครื่่�องไฟฟ้้ าขณะการใช้้งาน
โปรดหมุุนปุ่่�มควบคุุมไปที่่�เลข 0 แล้้วรอให้้เครื่่�องเย็็นลงสัักพัักหนึ่่�ง หลัังจากนั้้�นจึึงจะสามารถใช้้งาน
เครื่่�องได้้อีีกครั้้�ง
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า (EMF)
ผลิิตภััณฑ์์ของ Philips นี้้�เป็็นไปตามมาตรฐานและกฎข้้อบัังคัับด้้านคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่�มีีทุุกประการ

ข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ขอแสดงความยิินดีีที่่�คุุณสั่่�งซื้้�อ และยิินดีีต้้อนรัับสู่่� Philips Avent! เพื่่�อรัับสิิทธิิประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�
จากการสนัับสนุุนของ Philips Avent โปรดลงทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์ของคุุณที่่� www.philips.com/
welcome

เครื่่�องนึ่่�งและเครื่่�องปั่่�นที่่�ผสานกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียวนี้้�เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการเตรีียมอาหารในปริิมาณ
ไม่่มากให้้เด็็กเล็็ก เครื่่�องนึ่่�งและเครื่่�องปั่่�นที่่�ผสานกัันอย่่างลงตััวนี้้�ช่ว
่ ยให้้คุุณพ่่อคุุณแม่่เตรีียมอาหาร
สดใหม่่ให้้กัับลููกน้้อยได้้อย่่างง่่ายดาย ด้้วยฟัั งก์์ชัันการนึ่่�งและการปั่่�นที่่�รวมอยู่่�ในเครื่่�องเดีียว
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ค�ำอธิบายทั่วไป

1

ฝาปิิดพร้้อมรููไอน้ำำ��

8

แท่่นมอเตอร์์

2

ตะแกรงร่่อน

9

ไฟแสดงการนึ่่�ง

3

ชุุดใบมีีด

10 ปุ่่�มควบคุุมการทำำ�งาน

4

โถพร้้อมตััวยึึดชุุดใบมีีด

11 วาล์์ว

5

ช่่องสำำ�หรัับเติิมน้ำำ��ในแท้้งค์์น้ำำ��

12 ไม้้พาย

6

ช่่องระบายไอน้ำำ��บนแท่่นมอเตอร์์

13 ถ้้วยตวง

7

ที่่�ล็็อกสำำ�หรัับด้้ามจัับ

14 ด้้านล่่างเครื่่�องพร้้อมสายไฟ
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สิ่่�งที่่�ต้้องทราบ

• ควรตรวจสอบอุุณหภููมิิของอาหารสำำ�หรัับ
เด็็กทารกด้้วยหลัังมืือของคุุณเอง ก่่อนที่่�
จะนำำ�ไปป้้อนให้้ทารกของคุุณเสมอ

• อย่่าใส่่วััตถุุดิิบเกิินระดัับสููงสุุดที่่�แสดงบนโถ
(450 มล.)

• ใช้้น้ำำ��กลั่่�น 200 มล./7 ออนซ์์เพื่่�อเติิมลงใน
แท้้งค์์น้ำำ��

• อย่าหั่นส่วนผสมที่แข็ง เช่น
น้ำ�แข็งก้อนและน้ำ�ตาลก้อน

• ประกอบชุุดใบมีีดเข้้ากัับที่่�ยึึดชุุดใบมีีดก่่อน
ใส่่อาหารลงในโถปั่่�นขณะนึ่่�งหรืือปั่่�น

• ใส่่ตะแกรงในฝาของโถปั่่�นทุุกครั้้�ง (“คลิิก”)

＞30s

• อย่่าให้้เครื่่�องทำำ�การปั่่�นนานเกิิน 30 วิินาทีี
ในแต่่ละครั้้�ง

• ขจััดตะกรัันของเครื่่�องทุุก 4 สััปดาห์์
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ก่่อนใช้้งานครั้้�งแรก
1 แกะวััสดุุหีีบห่่อทั้้�งหมดออกจากเครื่่�อง
2 ทำำ�ความสะอาดทุุกชิ้้น
� ส่่วน ยกเว้้นแท่่นมอเตอร์์ (โปรดดููที่่�บท ‘การทำำ�ความสะอาดและการ
บำำ�รุุงรัักษา’)

การใช้้งาน
ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกครั้้�งว่่าฝาได้้เย็็นลงแล้้วก่่อนจะถอดออกเพื่่�อเติิมวััตถุุดิิบสำำ�หรัับการปั่่�น หาก
จำำ�เป็็น อย่่าใส่่วััตถุุดิิบเกิินระดัับสููงสุุดที่่�แสดงบนโถ
เทน้ำำ��ออกจากแท้้งค์์น้ำำ��ให้้หมดก่่อนเติิมทุุกครั้้�งเพื่่�อเริ่่�มขั้้�นตอนการนึ่่�งใหม่่
ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกครั้้�งว่่าอาหารยัังไม่่เกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีีเขีียวเมื่่�อคุุณเริ่่�มนึ่่�งอาหาร
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�ออกแบบมาเพื่่�อนึ่่�งวััตถุุดิิบเนื้้�อแข็็ง แล้้วนำำ�ไปปั่่�น เพื่่�อทำำ�อาหารสำำ�หรัับเด็็ก โปรดดูู
ตััวอย่่างในตำำ�ราอาหาร โดยปกติิคุุณต้้องนึ่่�งวััตถุุดิิบก่่อนแล้้วจึึงปั่่�น อย่่างไรก็็ตาม คุุณสามารถใช้้
งานเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�เพื่่�อนึ่่�งหรืือปั่่�นเพีียงอย่่างเดีียวได้้ หากคุุณใช้้งานปั่่�นอย่่างเดีียว โปรดข้้ามหััวข้้อ
‘การเติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์’ และ ‘การนึ่่�ง’ ไป แล้้วปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในหััวข้้อ ‘การปั่่�น’ หลัังการปั่่�น ห้้าม
นึ่่�งอาหารที่่�ผ่่านการปั่่�น ห้้ามนึ่่�งวััตถุุดิิบชุุดเดีียวกัันนานกว่่า 20 นาทีีหรืือมากกว่่าหนึ่่�งครั้้�ง
เครื่่�องนี้้�ไม่่ได้้ออกแบบมาสำำ�หรัับ:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ละลายอาหารแช่่แข็็ง
นึ่่�งอาหารแช่่แข็็ง
นึ่่�งอาหารที่่�ผ่่านการปั่่�น
นึ่่�งวััตถุุดิิบชุุดเดีียวกัันเป็็นเวลานานกว่่า 20 นาทีี
การหุุงข้้าวและพาสต้้า
ปั่่�นวััตถุุดิิบก่่อนแล้้วนำำ�ไปนึ่่�ง
อุ่่�นของเหลวต่่างๆ เช่่น ซุุปหรืือน้ำำ��
การรัักษาอาหารให้้อุ่่�นเป็็นเวลาหลายชั่่ว
� โมง
อุ่่�นอาหาร
การเติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์

1 เติิมน้ำำ��ในถ้้วยตวงจนถึึงระดัับที่่�กำ�
ำ หนด

บนถ้้วยตวงจะมีีมาตรวััดมิิลลิิเมตรและหน่่วยนาทีีซึ่ง
่� เป็็นระยะเวลาการนึ่่�ง โปรดดููในตำำ�ราอาหารอีีก
เล่่มสำำ�หรัับปริิมาณที่่�แนะนำำ�ของสููตรอาหาร
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2 เทน้ำำ��ลงไปที่่�ช่อ
่ งเติิมแล้้วปิิดฝา

่ ง
�่ ของใดๆ ที่่ไ� ม่่ใช่่น้ำ�ำ� ลงในแท้้งค์์น้ำ�ำ�
หมายเหตุุ: ห้้ามใส่สิ่
การนึ่่�งอาหาร

หากผัักและผลไม้้บางชนิิดถููกนึ่่�งจนเนื้้�อนุ่่�มแล้้ว ก็็จะกลายเป็็นอาหารที่่�เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับเด็็กที่่�
กำำ�ลัังเริ่่�มทานอาหารเนื้้�อแข็็ง การนึ่่�งคืือการเตรีียมอาหารที่่�ส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพมากที่่�สุุด เนื่่�องจาก
อาหารจะยัังคงหลงเหลืือวิิตามิินและแร่่ธาตุุต่่างๆ ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
� �ำ หนดได้้ในตำำ�รา
หมายเหตุุ: คุุณสามารถค้้นหาสููตรอาหารรวมถึึงระยะเวลาการทำำ�อาหารที่่กำ
ั พัันธ์์กับ
ั อายุุของเด็็ก
อาหารอีีกเล่่ม โปรดทราบว่่าสููตรอาหารสัม
� งจากอุุณหภููมิิสำ�ำ หรัับการนึ่่�งที่่กำ
� �ำ หนดไว้้ไม่่สามารถละลาย
หมายเหตุุ: อย่่านึ่่�งวััตถุุดิิบแช่่แข็็ง เนื่่อ
� ช่่แข็็งทุุกครั้้�งก่่อนจะนำำ�มานึ่่�งในเครื่่อ
� ง สลััดน้ำำ�� จาก
อาหารแช่่แข็็งได้้ ละลายวััตถุุดิิบเนื้้�อแข็็งที่่แ
� ะลายแล้้วก่่อนจะนำำ�มาใส่ใ่ นโถ
วััตถุุดิิบแช่่แข็็งที่่ล
1 ใส่่ชุด
ุ ใบมีีดที่่�ตััวยึึดชุุดใบมีีดในโถ

2 หั่่�นวััตถุุดิิยเนื้้�อแข็็งเป็็นชิ้้�นเล็็กๆ (ทรงสี่่�เหลี่่�ยมไม่่เกิิน 2-3 ซม.) ก่่อนจะนำำ�มาใส่่ในโถ 
� หมด แต่่ให้้แบ่่งวััตถุุดิิบเหล่่านั้้�น
หมายเหตุุ: อย่่าปั่่� นวััตถุุดิิบเนื้้�อแข็็งปริิมาณมากด้้วยกัันทั้้ง
เป็็นชุุดเล็็กๆ แทน
3 ใส่่วััตถุุดิิบลงไปในโถ

่ ตถุ
ั ุดิิบเกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีีเขีียว
หมายเหตุุ: อย่่าใส่วั
่ �ำ� หรืือของเหลวอื่่น
� ๆ ลงไปในโถนึ่่�ง เพื่่อ
� หลีีกเลี่่ย
� งความเสีียหายที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�น
หมายเหตุุ: ห้้ามใส่น้ำ
� ง
กัับเครื่่อ
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4 กดวาล์์วลงไปที่่�ฝา

� ล้้ว
หมายเหตุุ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าวาล์์วเข้้าที่่แ
5 วางตะแกรงร่่อนบนฝาโถ (เสีียงดััง ‘คลิิก’)

6 ปิิดฝาโถแล้้วหมุุนตามเข็็มนาฬิิกาเพื่่�อให้้เข้้าที่่� ส่่วนเล็็กๆ ที่่�ยื่่�นออกมาบนฝาต้้องสอดให้้ลงไป
ที่่�ร่่องในโถ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าชิ้้น
� ส่่วนขนาดใหญ่่ที่่�ยื่่�นออกมาบนฝานั้้�นอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเหนืือ
ด้้ามจัับโถพอด

7 วางโถคว่ำำ��ลงบนแท่่นมอเตอร์์ โดยให้้ส่่วนฝาคว่ำำ��ลงไป ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าด้้ามจัับอยู่่�ที่่�ด้้าน
ขวามืือและติิดตั้้�งอย่่างถููกวิิธ

� งจะไม่่เริ่่�มนึ่่�ง หากโถปั่่� นและด้้ามจัับไม่่อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่ถู
� ูกต้้อง
หมายเหตุุ: เครื่่อ
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8 หมุุนปุ่่�มควบคุุมไปยัังตำำ�แหน่่งการนึ่่�ง
» ไฟแสดงการนึ่่�งจะสว่่างขึ้้�นเป็็นสีีส้้มเพื่่�อแสดงว่่าเครื่่�องกำำ�ลัังทำำ�การนึ่่�ง

ไอร้้อนหรืือน้ำำ��ร้้อนอาจลวกนิ้้�วมืือได้้ อย่่าสััมผััสหรืือปล่่อยให้้เด็็กสััมผััสส่่วนที่่�ร้้อนและไอน้ำำ��
เนื่่�องจากอาจเกิิดแผลลวกได้้

� ขึ้้�นอยู่่�ปริิมาณน้ำำ��ที่่�คุุณใส่่ลงไปในแท้้งค์์น้ำำ�� ดููตารางเวลาได้้ที่่�บท ‘ระยะเวลา
» ระยะเวลาการนึ่่ง
การนึ่่�งและวััตถุุดิิบ’ และที่่�ตำำ�ราอาหาร
» เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนการนึ่่�ง เครื่่�องจะส่่งเสีียงเตืือน ส่่วนไฟแสดงการนึ่่�งจะดัับลง
9 หมุุนปุ่่�มควบคุุมไปที่่�ตำำ�แหน่่งปิิด รอ 2 นาทีีจนกว่่าช่อ
่ งระบายไอน้ำำ��ไม่่มีีไอน้ำำ��พุ่่�งออกมาแล้้ว
เพื่่�อป้้องกัันไอน้ำำ��ลวก

� ให้้เครื่่อ
� งเย็็นลงก่่อนจะเริ่่�ม
หมายเหตุุ: หากต้้องการนึ่่�งวััตถุุดิิบอีีกชุุดหนึ่่�ง โปรดรอ 10 นาทีีเพื่่อ
ทำำ�การนึ่่�งใหม่่อีีกครั้้�ง
10 หากต้้องการปั่่� นอาหารที่่�ผ่่านการนึ่่�งแล้้ว โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในหััวข้้อ ‘การปั่่� นหลััง
จากนึ่่�ง’ ด้้านล่่าง
11 ในสภาวะปกติิจะไม่่มีีน้ำำ��หลงเหลืืออยู่่�ในแท้้งค์์น้ำำ��หลัังการนึ่่�ง แต่่ ในบางกรณีี (เช่่น กรณีีที่่�มีี
คราบตะกรัันสะสมภายในแท้้งค์์น้ำำ�� เกิิดอาการติิดขััดขณะการนึ่่�ง หรืือใช้้งานผิิดวิิธีี) แท้้งค์์น้ำำ��
อาจหลงเหลืือน้ำำ��อยู่่�บางส่่วน หากเกิิดกรณีีนี้้� โปรดเทน้ำำ��ทั้้�งหมดในแท้้งค์์น้ำำ��ออกหลัังการใช้้
งาน เพื่่�อป้้องกัันเชื้้อ
� แบคทีีเรีียเติิบโต สำำ�หรัับการขจััดคราบตะกรัันในแท้้งค์์น้ำำ�� โปรดดููที่่�บท 
'การทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา'
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การปั่่� นหลัังจากนึ่่�ง
1 ถืือด้้ามจัับโถ แล้้วยกโถขึ้้�นจากแท่่นมอเตอร์์ หมุุนโถไปรอบๆ แล้้วเขย่่าเพื่่�อให้้อาหารร่่วงลง
มายัังชุุดใบมีีด

โปรดจัับที่่�ด้้ามจัับของโถเท่่านั้้�น เนื่่�องจากฝา ก้้น และพื้้�นผิิวด้้านนอกของโถจะร้้อน

2 หากจำำ�เป็็น โปรดถอดฝาออกแล้้วเพิ่่�มวััตถุุดิิบสำำ�หรัับการปั่่� นเข้้าไป (เช่่น น้ำำ��หรืือน้ำำ��มััน)
ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกครั้้�งหลัังการนึ่่�งว่่าฝาโถและฝาแท้้งค์์น้ำำ��เย็็นตััวแล้้ว ก่่อนจะเปิิดฝาเพื่่�อเพิ่่�ม
วััตถุุดิิบลงไปในโถหรืือเทน้ำำ��ที่่�เหลืือออกจากแท้้งค์์น้ำำ��
หลัังใส่่ของเหลวลงโถแล้้ว ห้้ามวางโถในตำำ�แหน่่งการนึ่่�งเด็็ดขาด
3 วางโถตั้้�งขึ้้�นบนแท่่นมอเตอร์์ โดยให้้ส่่วนฝาอยู่่�ด้้านบน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าด้้ามจัับอยู่่�ที่่�ด้้าน
ขวามืือและอยู่่�ระหว่่างร่่องทั้้�งสองของตััวล็็อก
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4 หมุุนปุ่่�มควบคุุมไปยัังตำำ�แหน่่งการปั่่� น ค้้างปุ่่�มไว้้ในตำำ�แหน่่งนี้้�จนกว่่าอาหารจะปั่่� นจนละเอีียด
ดีีแล้้ว

มีีตััวตั้้�งเวลา 30 วิินาทีีสำำ�หรัับฟัั งก์์ชัันการปั่่�นเพื่่�อป้้องกัันความร้้อนขึ้้�นสููง หากคุุณปั่่�นไม่่เสร็็จ
ภายใน 30 วิินาทีี เครื่่�องจะดัับลงและส่่งเสีียงบี๊๊�พสองครั้้�งเพื่่�อแจ้้งให้้ทราบ หลัังจากเย็็นลงเป็็นเวลา
30 วิินาทีี เครื่่�องจะส่่งเสีียงบี๊๊�พหนึ่่�งครั้้�งและคุุณสามารถเริ่่�มปั่่�นอีีกครั้้�งได้้
� งแล้้วใช้้ไม้้พายปาดออกหรืือเติิมของเหลวลงไป
หมายเหตุุ: หากมีีวััตถุุดิิบติิดอยู่่�ที่่โ� ถ โปรดปิิ ดเครื่่อ
้ นอาหาร
หมายเหตุุ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กปั่่� นจนเนื้้�อละเอีียดดีีแล้้ว (เช่่น ไม่่มีีก้อ
หลงเหลืือ) ก่่อนนำำ�ไปให้้ทาน
หมายเหตุุ: หากอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กยัังแข็็งเกิินไป โปรดเติิมของเหลว (เช่่น น้ำำ�� ) จนกว่่าอาหารจะ
อ่่อนตััวและนิ่่�ม
5 เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการปั่่� น โปรดปล่่อยปุ่่�มควบคุุมให้้เป็็นตามปกต

» ปุ่่�มควบคุุมจะกลัับมาอยู่่�ที่่�ตำำ�แหน่่งปิิดโดยอััตโนมััติิ
6 ถอดปลั๊๊�กเครื่่�อง
7 ถอดชุุดใบมีีด โปรดระมััดระวัังขณะถอดชุุดใบมีีดเนื่่�องจากอาจยัังหลงเหลืือความร้้อนอยู่่� นำำ�
อาหารที่่�ปั่่� นออกจากโถ หากจำำ�เป็็น ให้้ใช้้ไม้้พายที่่�มาพร้้อมกัับเครื่่�องนี้้�
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาหารสำำ�หรัับเด็็กอยู่่�ในอุุณหภููมิิที่่�ปลอดภััยต่่อเด็็ก
8 ในสภาวะปกติิจะไม่่มีีน้ำำ��หลงเหลืืออยู่่�ในแท้้งค์์น้ำำ��หลัังการนึ่่�ง แต่่ในบางกรณีี (เช่่น กรณีีที่่�มีี
คราบตะกรัันสะสมภายในแท้้งค์์น้ำำ�� เกิิดอาการติิดขััดขณะการนึ่่�ง หรืือใช้้งานผิิดวิิธีี) แท้้งค์์น้ำำ��
อาจหลงเหลืือน้ำำ��อยู่่�บางส่่วน หากเกิิดกรณีีนี้้� โปรดเทน้ำำ��ทั้้�งหมดในแท้้งค์์น้ำำ��ออกหลัังการใช้้
งาน เพื่่�อป้้องกัันเชื้้อ
� แบคทีีเรีียเติิบโต สำำ�หรัับการขจััดคราบตะกรัันในแท้้งค์์น้ำำ�� โปรดดููที่่�บท 
'การทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา'
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การปั่่� นโดยไม่่นึ่่�ง

เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�ออกแบบมาเพื่่�อ:
–
–

บดเคล้้าวััตถุุดิิบที่่�ผ่่านการนึ่่�งและปรุุงสุุกแล้้วเพื่่�อทำำ�อาหารสำำ�หรัับเด็็ก
ผสมของเหลวและผลไม้้ต่่างๆ เพื่่�อทำำ�เครื่่�องดื่่�มสำำ�หรัับเด็็ก

เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�ไม่่ได้้ออกแบบมาเพื่่�อบดสัับวััตดุุดิิบเนื้้�อแข็็ง เช่่น น้ำำ��แข็็งก้้อนและน้ำำ��ตาลก้้อน
หลัังจากใส่่ของเหลวลงโถแล้้ว ห้้ามวางโถในตำำ�แหน่่งการนึ่่�งเด็็ดขาด
� ปั่่� นของเหลว โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีปริิมาณไม่่เกิินระดัับสููงสุุดที่่แ
� สดงบนโถ
หมายเหตุุ: เมื่่อ
หมายเหตุุ: ห้้ามนึ่่�งอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กหากอาหารผ่่านการปั่่� นมาแล้้ว
1 ใส่่ชุด
ุ ใบมีีดที่่�ตััวยึึดชุุดใบมีีดในโถ

2 หั่่�นวััตถุุดิิยเนื้้�อแข็็งเป็็นชิ้้�นเล็็กๆ (ทรงสี่่�เหลี่่�ยมไม่่เกิิน 2-3 ซม.) ก่่อนจะนำำ�มาใส่่ในโถ 
� หมด แต่่ให้้แบ่่งวััตถุุดิิบเหล่่านั้้�น เป็็น
เคล็็ดลัับ: ไม่่ควรปั่่� นวััตถุุดิิบเนื้้�อแข็็งปริิมาณมากด้้วยกัันทั้้ง
ชุุดเล็็กๆ แทน
3 ใส่่วััตถุุดิิบลงไปในโถ

่ ตถุ
ั ุดิิบเกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีีเขีียว
หมายเหตุุ: อย่่าใส่วั
4 กดวาล์์วลงไปที่่�ฝา

� ล้้ว
หมายเหตุุ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าวาล์์วเข้้าที่่แ
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5 วางตะแกรงร่่อนบนฝาโถ (เสีียงดััง ‘คลิิก’)

6 ปิิดฝาโถแล้้วหมุุนตามเข็็มนาฬิิกาเพื่่�อให้้เข้้าที่่� ส่่วนเล็็กๆ ที่่�ยื่่�นออกมาบนฝาต้้องสอดให้้ลงไป
ที่่�ร่่องในโถ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าชิ้้น
� ส่่วนขนาดใหญ่่ที่่�ยื่่�นออกมาบนฝานั้้�นอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเหนืือ
ด้้ามจัับโถพอดีี

7 วางโถตั้้�งขึ้้�นบนแท่่นมอเตอร์์ โดยให้้ส่่วนฝาอยู่่�ด้้านบน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าด้้ามจัับอยู่่�ที่่�ด้้าน
ขวามืือและอยู่่�ระหว่่างร่่องทั้้�งสองของตััวล็็อก

8 หมุุนปุ่่�มควบคุุมไปยัังตำำ�แหน่่งการปั่่� น ค้้างปุ่่�มไว้้ในตำำ�แหน่่งนี้้�จนกว่่าอาหารจะปั่่� นจนละเอีียด 

มีีตััวตั้้�งเวลา 30 วิินาทีีสำำ�หรัับฟัั งก์์ชัันการปั่่�นเพื่่�อป้้องกัันความร้้อนขึ้้�นสููง หากคุุณปั่่�นไม่่เสร็็จ
ภายใน 30 วิินาทีี เครื่่�องจะดัับลงและส่่งเสีียงบี๊๊�พสองครั้้�งเพื่่�อแจ้้งให้้ทราบ หลัังจากเย็็นลงเป็็นเวลา
30 วิินาทีี เครื่่�องจะส่่งเสีียงบี๊๊�พหนึ่่�งครั้้�งและคุุณสามารถเริ่่�มปั่่�นอีีกครั้้�งได้้
� งแล้้วใช้้ไม้้พายปาดออกหรืือเติิมของเหลวลงไป
หมายเหตุุ: หากมีีวััตถุุดิิบติิดอยู่่�ที่่โ� ถ โปรดปิิ ดเครื่่อ
่ ตถุ
ั ุดิิบเกิินระดัับสููงสุุดที่่แ
� สดงบนโถ
อย่่าใส่วั
้ นอาหาร
หมายเหตุุ: ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กปั่่� นจนเนื้้�อละเอีียดดีีแล้้ว (เช่่น ไม่่มีีก้อ
หลงเหลืือ) ก่่อนนำำ�ไปให้้ทาน
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หมายเหตุุ: หากอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กยัังแข็็งเกิินไป โปรดเติิมของเหลว (เช่่น น้ำำ�� ) จนกว่่าอาหารจะ
่ ตถุ
ั ุดิิบเกิินระดัับสููงสุุดที่่แ
� สดงบนโถ
อ่่อนตััวและนิ่่�ม อย่่าใส่วั
หมายเหตุุ: ห้้ามนึ่่�งอาหารสำ�ำ หรัับเด็็กหากอาหารผ่่านการปั่่� นมาแล้้ว
9 เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการปั่่� น โปรดปล่่อยปุ่่�มควบคุุมให้้เป็็นตามปกติิ

» ปุ่่�มควบคุุมจะกลัับมาอยู่่�ที่่�ตำำ�แหน่่งปิิดโดยอััตโนมััติิ
10 ถอดปลั๊๊�กเครื่่�อง
11 ถอดชุุดใบมีีด โปรดระมััดระวัังขณะถอดชุุดใบมีีดเนื่่�องจากอาจยัังหลงเหลืือความร้้อนอยู่่� นำำ�
อาหารที่่�ปั่่� นออกจากโถ หากจำำ�เป็็น ให้้ใช้้ไม้้พายที่่�มาพร้้อมกัับเครื่่�องนี้้�
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอาหารสำำ�หรัับเด็็กอยู่่�ในอุุณหภููมิิที่่�ปลอดภััยต่่อเด็็ก

ระยะเวลาการนึ่่�งและวััตถุุดิิบ
ประเภทของอาหาร

ประเภทของอาหาร

ระยะเวลาการนึ่่�งโดยประมาณ*

ผลไม้้

Apple

5 นาทีี

ส้้ม

10 นาทีี

พีีช

10 นาทีี

ลููกแพร์์

5 นาทีี

สัับปะรด

15 นาทีี

สีีพลััม

10 นาทีี

แอสพารากััส

10 นาทีี

บรอคโคลี่่�

20 นาทีี

แครอท

15 นาทีี

กะหล่ำำ��ดอก

15 นาทีี

ต้้นขึ้้�นฉ่่าย

15 นาทีี

ซููกิินีี

15 นาทีี

ยี่่�หร่่า

15 นาทีี

ถั่่ว
� แขก

20 นาทีี

ต้้นหอม

15 นาทีี

หััวหอม

15 นาทีี

ผััก
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ประเภทของอาหาร

เนื้้�อสััตว์์
ปลา

ประเภทของอาหาร

ระยะเวลาการนึ่่�งโดยประมาณ*

ถั่่ว
�

20 นาทีี

พริิกไทย

15 นาทีี

มัันฝรั่่�ง

20 นาทีี

ฟัั กทอง

15 นาทีี

สปีีแนช

15 นาทีี

หััวสวีีด

15 นาทีี

มัันเทศ

15 นาทีี

มะเขืือเทศ

15 นาทีี

ไก่่ เนื้้�อวััว เนื้้�อแกะ หมูู ฯลฯ

20 นาทีี

ปลาแซลมอน ปลาลิ้้�นหมา
ปลาค็็อด ปลาเทราต์์ ฯลฯ

15 นาทีี

*อาหารทั้้�งหมดต้้องหั่่�นเป็็นทรงสี่่�เหลี่่�ยมเล็็กๆ ที่่�ใหญ่่ไม่่เกิิน 2-3 ซม.
� เป็็นระยะเวลาการนึ่่�ง
หมายเหตุุ: บนถ้้วยตวงจะมีีมาตรวััดมิิลลิิเมตรและหน่่วยนาทีีซึ่่ง
(50 มล. = 5 นาทีี, 100 มล. = 10 นาทีี, 150 มล. = 15 นาทีี, 200 มล. = 20 นาทีี)

การทำำ�ความสะอาดและดููแลรัักษา
ทำำ�ความสะอาดเครื่่�องหลัังใช้้งานทุุกครั้้�ง
ห้้ามจุ่่�มแท่่นมอเตอร์์ในน้ำำ��
ห้้ามใช้้สารฟอกขาวหรืือน้ำำ��ยา/ยาเม็็ดฆ่่าเชื้้�อที่่�เป็็นสารเคมีีกัับเครื่่�อง
ห้้ามใช้้แผ่่นใย น้ำำ��ยาที่่�มีีฤทธิ์์�กััดกร่่อน หรืือของเหลวที่่�มีีฤทธิ์์�รุุนแรง เช่่น น้ำำ��มััน อะซีีโทน หรืือ
แอลกอฮอล์์เพื่่�อทำำ�ความสะอาดเครื่่�องเป็็นอัันขาด
1 ถอดปลั๊๊�กเครื่่�องและถอดโถออกจากแท่่นมอเตอร์์
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2 ถอดฝาโถออกมา แล้้วกลัับฝาโถให้้คว่ำำ��ลง

3 ถอดตะแกรงร่่อนและวาล์์วออกจากฝา

4 ทำำ�ความสะอาดวาล์์วด้้วยน้ำำ��ร้้อนและน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดเล็็กน้้อย แล้้วใช้้น้ำำ��ก๊๊อกล้้าง
5 ถอดชุุดใบมีีดออกจากโถ

6 ทำำ�ความสะอาดชุุดใบมีีดทุุกชิ้้น
� ด้้วยน้ำำ��ก๊๊อกทัันทีีหลัังการใช้้ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าล้้างท่่อ
ภายในชุุดใบมีีดแล้้ว

โปรดจัับชุุดใบมีีดด้้วยความระมััดระวัังอย่่างสููง คมมีีดมีีความคมมาก
หมายเหตุุ: หากต้้องการทำำ�ความสะอาดชุุดใบมีีดให้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น คุุณสามารถทำำ�ความสะอาด
� งล้้างจานได้้หลัังการชำำ�ระล้้าง
ด้้วยเครื่่อ
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7 ทำำ�ความสะอาดชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ ที่่�สััมผััสกับ
ั อาหารด้้วยน้ำำ��ร้้อนและน้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาดเล็็กน้้อย
ทัันทีีหลัังการใช้้
่ นทั้้�งหมดสามารถทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่่อ
� งล้้างจานได้้ ยกเว้้น แท่่นมอเตอร์์
หมายเหตุุ: ชิ้้�นส่ว
8 หากจำำ�เป็็น โปรดใช้้ผ้้าเปีี ยกหมาดเช็็ดทำำ�ความสะอาดแท่่นมอเตอร์์
9 ตรวจสอบเศษอาหารที่่�อาจเข้้าไปอยู่่�ในแท้้งค์์น้ำำ�� โดยมองเข้้าไปในช่่องเติิมน้ำำ��เพื่่�อตรวจหาเศษ
อาหารภายในแท้้งค์์น้ำำ�� หรืือตรวจสอบว่่าน้ำำ��มีีสีีที่่�ผิิดปกติิหรืือไม่่ และดมช่่องเก็็บน้ำำ��ว่่ามีีกลิ่่�น
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์หรืือกลิ่่�นไหม้้หรืือไม่่ หากเกิิดกรณีีดัังกล่่าวขึ้้�น โปรดทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��
(ดููที่่�หััวข้้อ ‘การทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��’ ในบทนี้้�)
10 เปิิดฝาช่่องเติิมน้ำำ��ทิ้้�งไว้้เพื่่�อป้้องแบคทีีเรีียเติิบโต
การขจััดคราบตะกรัันในแท้้งค์์น้ำำ��
หากมีีเศษอาหารอยู่่�ในแท้้งค์์น้ำำ�� เศษอาหารเหล่่านั้้�นอาจเข้้าไปติิดที่่�ชิ้้นส่
� ่วนทำำ�ความร้้อนในแท้้งค์์น้ำำ��ได้้
ในระหว่่างการนึ่่�งครั้้�งถััดไป แค่่การชำำ�ระล้้างแท้้งค์์น้ำำ��น้ำำ��อย่่างเดีียวไม่่ทำำ�ให้้เศษอาหารเหล่่านี้้�หลุุดออก
มาได้้
นอกจากนี้้� คุุณยัังต้้องขจััดคราบตะกรัันทุุก 4 สััปดาห์์เพื่่�อให้้สามารถมั่่�นใจในประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานของเครื่่�องได้้อย่่างเต็็มที่่� การใช้้น้ำำ��กรองหรืือน้ำำ��ที่่�ต้้มแล้้วจึึงส่่งผลดีีต่่อเครื่่�อง เนื่่�องจากช่่วย
ลดการสะสมของคราบตะกรััน
สำำ�หรัับการกำำ�จััดเศษอาหารและคราบตะกรัันภายในแท้้งค์์น้ำำ�� โปรดปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ในการขจััด
คราบตะกรัันด้้านล่่าง
1 ตรวจดููให้้แน่่ใจว่่าปิิดสวิิตช์เ์ ครื่่�องแล้้ว
2 เติิมน้ำำ��ส้้มสายชููขาว (กรดอะซีีติิก 8%) 50 มล. ลงในน้ำำ�� 150 มล.
� กรดซิิทริิกได้้ ห้้ามใช้้สารขจััดคราบตะกรัันชนิิด
หมายเหตุุ: คุุณสามารถใช้้สารขจััดคราบตะกรัันที่่มีี
�
อื่่น
3 เติิมสารประกอบน้ำำ��ส้้มสายชูู (หรืือกรดซิิทริิก) และน้ำำ��ลงในช่่องเก็็บน้ำำ��
4 ปิิดฝาช่่องเติิมน้ำำ��
5 วางโถเปล่่า (ไม่่มีีอาหารอยู่่�ด้้านใน) ที่่�ประกอบกัับชุด
ุ ใบมีีดและฝาเสร็็จสมบููรณ์์บนแท่่น
มอเตอร์์ที่่�ตำำ�แหน่่งการนึ่่�ง (โดยพลิิกฝาให้้คว่ำำ��ลง)
6 หมุุนปุ่่�มควมคุุมไปที่่�ตำำ�แหน่่งการนึ่่�ง
» ไฟแสดงการนึ่่�งจะสว่่างขึ้้�นเป็็นสีีส้้มเพื่่�อแสดงว่่าเครื่่�องกำำ�ลัังทำำ�การนึ่่�ง
7 ปิิดเครื่่�องหลัังผ่่านการนึ่่�งไปประมาณ 5-6 นาทีี แล้้วดึึงปลั๊๊�กออก 
8 เทสารประกอบน้ำำ��ส้้มสายชููขาว (กรดอะซีีติิก 8%) และน้ำำ��ออกจากแท้้งค์์น้ำำ��

9 ใช้้น้ำำ��สะอาดล้้างแท้้งค์์น้ำำ��และโถให้้ละเอีียดหลายๆ ครั้้�ง
10 เติิมน้ำำ�� 200 มล. ลงในแท้้งค์์น้ำำ�� แล้้วรอให้้เครื่่�องดำำ�เนิินขั้้�นตอนการนึ่่�ง โถเปล่่า 20 นาทีีจน
เสร็็จ จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปทำำ�อาหารได้้
11 เปิิดฝาช่่องเติิมน้ำำ��ทิ้้�งไว้้เพื่่�อป้้องกัันแบคทีีเรีียเติิบโต
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การรีีไซเคิิล
–
–

สััญลัักษณ์์นี้้�หมายความว่่าผลิิตภััณฑ์์นี้้�จะต้้องไม่่ถููกทิ้้�งรวมกัับขยะจากครััวเรืือน
ทั่่�วไป (2012/19/EU)
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของประเทศของคุุณสำำ�หรัับการแยกเก็็บผลิิตภััณฑ์์ไฟฟ้้ า
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องช่่วยป้้องกัันผลสืืบเนื่่�องทางลบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพของมนุุษย์์

การจััดเก็็บ
1 เทน้ำำ��ออกจากแท้้งค์์น้ำำ��ก่่อนจััดเก็็บเครื่่�อง

2 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุกชิ้้น
� ส่่วนแห้้งและสะอาดก่่อนนำำ�ไปจััดเก็็บ (ดููที่่�บท ‘การทำำ�ความสะอาด
และการบำำ�รุุงรัักษา’)
3 จััดเก็็บโดยให้้ชุด
ุ ใบมีีดอยู่่�ภายในโถเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหาย
4 ห้้ามวางฝาไว้้บนโถและห้้ามเปิิดฝาช่่องเติิมน้ำำ��ทิ้้�งไว้้เพื่่�อป้้องกัันแบคทีีเรีียเติิบโต

การรัับประกัันและสนัับสนุุน
หากคุุณต้้องการข้้อมููลหรืือการสนัับสนุุน โปรดเข้้าชมเว็็บไซต์์ www.philips.com/support หรืือ
อ่่านข้้อมููลจากเอกสารแผ่่นพัับที่่�แยกเฉพาะ เกี่่�ยวกัับการรัับประกัันทั่่�วโลก

ข้้อมููลทางเทคนิิค
–
–
–
–

แรงดัันไฟฟ้้ า/กำำ�ลัังไฟ: ดููป้้ายระบุุข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ที่่�อยู่่�ด้้านล่่างของเครื่่�อง
ความจุุสููงสุุดของแท้้งค์์น้ำำ��: 200 มล
ความจุุสููงสุุดของโถปั่่�นของเหลว: 450 มล
การป้้องกััน: ระบบทำำ�ความร้้อนพร้้อมควบคุุมอุุณหภููมิิและระบบล็็อกนิิรภััย
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การแก้้ปััญหา
� คุุณอาจพบได้้ หากไม่่สามารถแก้้ปัั ญหาด้้วยข้้อมููล
บทนี้้�ได้้รวบรวมปัั ญหาทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับเครื่่�องซึ่่ง
ด้้านล่่างได้้ โปรดเข้้าไปที่่� www.philips.com/support เพื่่�อดููคำำ�ถามที่่�ถููกถามถึึงบ่่อยหรืือติิดต่่อ
ศููนย์์บริิการลููกค้้าในประเทศของคุุณ
ปััญหา

สาเหตุุที่่�เป็็นไปได้้

การแก้้ปััญหา

เครื่่�องไม่่ทำำ�งาน

เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้ านี้้�มา
พร้้อมระบบล็็อกนิิรภััย
เครื่่�องจะไม่่ทำำ�งาน หาก
ชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ประกอบ
เข้้ากัับแท่่นมอเตอร์์ไม่่
ถููกต้้อง

ประกอบทุุกชิ้้�นส่่วนอย่่างถููกต้้อง ดููที่่�บท ‘การใช้้
งาน’

ไฟแสดงการนึ่่�งไม่่ ตััวเครื่่�องไม่่ได้้เชื่่�อมต่่อ
สว่่าง
กัับสายไฟหลััก

เสีียบปลั๊๊�กไฟเข้้ากัับเต้้ารัับบนผนััง

โถไม่่ได้้วางอยู่่�บนแท่่น
มอเตอร์์อย่่างถููกต้้อง

วางโถลงบนแท่่นมอเตอร์์อย่่างถููกต้้อง

คุุณต้้องการเริ่่�มการ
นึ่่�งขั้้�นตอนต่่อไปทัันทีีที่่�
เสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนแรก

ปิิดเครื่่�อง แล้้วรอให้้เครื่่�องเย็็นลงสัักพัักหนึ่่�งก่่อน
เริ่่�มการนึ่่�งขั้้�นต่่อไป

วััตถุุดิิบไม่่ร้้อนทั่่�ว
กัันทั้้�งหมด

วััตถุุดิิบในโถมีีขนาด
ใหญ่่เกิินไป ในโถมีี
อาหารมากเกิินไป หรืือ
คุุณอาจนึ่่�งอาหารไม่่
นานพอ

หั่่�นอาหารเป็็นชิ้้�นเล็็กๆ (2-3 ซม.) ลดปริิมาณ
อาหารในโถลง หรืือเลืือกระยะเวลาการนึ่่�งให้้
นานขึ้้�น (สููงสุุด 20 นาทีี) ตรวจสอบตำำ�ราอาหาร
และ/หรืือตารางเวลาในบท ‘ระยะเวลาการนึ่่�งและ
วััตถุุดิิบ’ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าคุุณเลืือกระยะเวลาการนึ่่�งที่่�
เหมาะสมกัับวััตถุุดิิบหรืือสููตรอาหารที่่�ต้้องการ

เครื่่�องไม่่พ่่นไอน้ำำ��

คุุณไม่่ได้้เติิมน้ำำ��ลงใน
เครื่่�อง

ปิิดเครื่่�อง แล้้วเติิมน้ำำ��ลงไปในปริิมาณที่่�เหมาะสม

คุุณวางโถบนแท่่น
มอเตอร์์ผิิดตำำ�แหน่่ง

วางโถบนเครื่่�องในตำำ�แหน่่งที่่�ถููกต้้อง (ดููที่่�หััวข้้อ
‘การนึ่่�ง’ ในบท ‘การใช้้งาน’)

มีีคราบตะกรัันสะสมใน
แท้้งค์์น้ำำ��มากเกิินไป

ขจััดตะกรัันในแท้้งค์์น้ำำ�� ดููที่่�บท ‘การทำำ�ความ
สะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ ในหััวข้้อ ‘การขจััดคราบ
ตะกรััน’

ระยะเวลาการนึ่่�ง
นานเกิินไปหรืือไม่่
สามารถทำำ�การ
นึ่่�งได้้
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ปััญหา

สาเหตุุที่่�เป็็นไปได้้
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ไอน้ำำ��พุ่่�งออกมา
จากช่่องเติิมน้ำำ��

ฝาของช่่องเติิมน้ำำ��ปิิด
ไม่่สนิิท

ปิิดฝาช่่องเติิมน้ำำ��ให้้สนิิท (เสีียงดััง ‘คลิิก’)

ช่่องระบายไอน้ำำ��บนแท่่น
มอเตอร์์มีีอาหารหรืือ
คราบตะกรัันอุุดตัันอยู่่�

ทำำ�ความสะอาดช่่องระบายไอน้ำำ��ด้้วยวััตถุุปลาย
แหลมโดยระวัังไม่่ให้้ซีล
ี เสีียหาย และปฏิิบััติิตามคำำ�
แนะนำำ�ในการขจััดคราบตะกรัันต่่อไป ดููที่่�บท 'การ
ทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ ในหััวข้้อ 'การ
ขจััดคราบตะกรััน'

รููไอน้ำำ��ที่่�ฝามีีสิ่่�งอุุดตััน

ถอดวาล์์ว แล้้วทำำ�ความสะอาดรููไอน้ำำ��ที่่�ฝาให้้ถููก
ต้้อง

ไฟแสดงการนึ่่�ง
คุุณอาจเผลอทิ้้�งโถไว้้
สว่่างขึ้้�นมาอีีก
บนฐานนานกว่่า 10
ครั้้�งหลัังเสร็็จสิ้้�น นาทีีและลืืมปิิดเครื่่�อง
การนึ่่�งแล้้ว เครื่่�อง
ส่่งเสีียงเตืือนขึ้้�น
อีีกครั้้�งเมื่่�อผ่่านไป
สัักพัักหนึ่่�ง

ปิิดเครื่่�องภายใน 10 นาทีีหลัังเสร็็จสิ้้�นขั้้�นตอนการ
นึ่่�ง จากนั้้�นจึึงปั่่�นอาหารหรืือนำำ�อาหารออกจากโถ

ชุุดใบมีีดหรืือชุุด
มอเตอร์์ไม่่หมุุน

มีีอาหารในโถมากเกิินไป

ปิิดสวิิตช์เ์ ครื่่�อง จากนั้้�นลดปริิมาณส่่วนผสมใน
การปั่่�นให้้น้้อยลง ห้้ามใส่่อาหารลงไปในโถจนเกิิน
ขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีีเขีียว

มีีกลิ่่�นที่่�ไม่่พึึง
ประสงค์์ออกมา
จากชุุดมอเตอร์์
ตลอดการทำำ�งาน
ในช่่วง 2-3 ครั้้�ง
แรกที่่�ใช้้เครื่่�องปั่่�น

เป็็นเหตุุการณ์์ปกติิ

หากยัังมีีกลิ่่�นไม่่พึึงประสงค์์ออกจากเครื่่�องหลััง
การใช้้งานไปแล้้ว 2-3 ครั้้�ง โปรดตรวจสอบว่่า
ปริิมาณอาหารสััมพัันธ์์กัับระยะเวลาที่่�ใช้้หรืือไม่่ ดูู
ได้้ที่่�บท 'ระยะเวลาการนึ่่�งและวััตถุุดิิบ'

เครื่่�องยัังคง
ส่่งกลิ่่�นไม่่พึึง
ประสงค์์ออกมา
หลัังใช้้งานไปแล้้ว
2-3 ครั้้�ง

คุุณใส่่อาหารลงในโถ
มากเกิินไปหรืือใช้้ระยะ
การปั่่�นนานเกิินไป

โปรดใส่่อาหารในปริิมาณที่่�น้้อยลงและอย่่าใช้้ระยะ
เวลาการปั่่�นนานเกิิน 30 วิินาทีีในแต่่ละครั้้�ง

เครื่่�องส่่งเสีียง
ดัังมาก ส่่งกลิ่่�น
ไม่่พึึงประสงค์์
สััมผััสแล้้วร้้อน มีี
ควัันออกมา ฯลฯ

มีีอาหารในโถมากเกิินไป

ปิิดสวิิตช์เ์ ครื่่�อง จากนั้้�นลดปริิมาณส่่วนผสมใน
การปั่่�นให้้น้้อยลง
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คุุณใช้้เครื่่�องนานเกิินไป
โดยไม่่ได้้พัักเครื่่�อง

อย่่าใช้้ระยะเวลาการปั่่�นนานเกิิน
30 วิินาทีีต่่อครั้้�ง

คุุณประกอบฝาโถไม่่ถููก
ต้้อง

ประกอบฝาโถอย่่างถููกต้้อง ดููที่่�บท ‘การใช้้งาน’

มีีอาหารในโถมากเกิินไป

ปิิดสวิิตช์เ์ ครื่่�อง จากนั้้�นลดปริิมาณส่่วนผสมใน
การปั่่�นให้้น้้อยลง

มีีจุุดสีีขาวบนที่่�
เติิมน้ำำ��และ/หรืือ
บนโถ ตะแกรง
ร่่อน และฝาปิิด

คราบตะกรัันก่่อตััวบน
ชิ้้�นส่่วนเหล่่านี้้�

เป็็นเหตุุการณ์์ปกติิ ขจััดตะกรัันเป็็นประจำำ�
ดููที่่�บท ‘การทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ ใน
หััวข้้อ ‘การขจััดคราบตะกรััน’

เครื่่�องมีีเสีียงดััง
มากขณะการปั่่�น

ตะแกรงร่่อนไม่่ยึึดติิด
กัับฝาโถ

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าตะแกรงร่่อนยึึดติิดกัับฝาโถ

น้ำำ��ในแท้้งค์์น้ำำ��มีี
สีีผิิดปกติิเมื่่�อเท
ออกมาหรืือเมื่่�อ
ลงไปในโถขณะ
ทำำ�การนึ่่�ง หรืือน้ำำ��
ในแท้้งค์์น้ำำ��มีีกลิ่่�น
ไม่่พึึงประสงค์์

เศษอาหารได้้เข้้าไปใน
แท้้งค์์น้ำำ��ในระหว่่างการ
ใช้้งาน

ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��ตามคำำ�แนะนำำ�ในบท ‘การ
ทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ หััวข้้อ ‘การ
ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��’ ใช้้งานเครื่่�องตามคำำ�
แนะนำำ�อย่่างเคร่่งครััด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณ
ไม่่ได้้เติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์น้ำำ��มากเกิินไป (สููงสุุด 200
มล.) และไม่่ได้้ใส่่อาหารลงในโถจมากเกิินไป (ห้้ามใส่่
อาหารลงในโถจนเกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีี
เขีียว) อย่่านึ่่�งวััตถุุดิิบชุุดเดีียวกัันนานเกิิน 20 นาทีี
และอย่่าใส่่น้ำำ��สำำ�หรัับการนึ่่�งลงไปในโถโดยตรง และ
โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าวาล์์วที่่�ฝาเข้้าที่่�แล้้ว

ฝาโถมีีรอยรั่่�ว
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แทงค์์น้ำำ��มีีกลิ่่�น
อาหารปิ้้� งย่่าง
หรืือไหม้้ออกมา

เศษอาหารได้้เข้้าไปใน
แท้้งค์์น้ำำ��ขณะใช้้งาน
และติิดอยู่่�ที่่�ชิ้้นส่
� ่วน
ทำำ�ความร้้อน

ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��ตามคำำ�แนะนำำ�ในบท ‘การ
ทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ หััวข้้อ ‘การ
ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��’ ใช้้งานเครื่่�องตามคำำ�
แนะนำำ�อย่่างเคร่่งครััด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณ
ไม่่ได้้เติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์น้ำำ��มากเกิินไป (สููงสุุด 200
มล.) และไม่่ได้้ใส่่อาหารลงในโถจมากเกิินไป (ห้้ามใส่่
อาหารลงในโถจนเกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีี
เขีียว) อย่่านึ่่�งวััตถุุดิิบชุุดเดีียวกัันนานเกิิน 20 นาทีี
และอย่่าใส่่น้ำำ��สำำ�หรัับการนึ่่�งลงไปในโถโดยตรง และ
โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าวาล์์วที่่�ฝาเข้้าที่่�แล้้ว

มีีจุุดสีีดำำ�ใน
อาหารสำำ�หรัับเด็็ก
หรืือน้ำำ��ในโถมีีสีี
ผิิดปกติิ

เศษอาหารได้้เข้้าไปใน
แท้้งค์์น้ำำ��ขณะใช้้งาน
และติิดอยู่่�ที่่�ชิ้้นส่
� ่วน
� ทำำ�ให้้
ทำำ�ความร้้อน ซึ่่ง
เศษอาหารเหล่่านี้้�กลาย
เป็็นตะกอนขนาดเล็็ก
เข้้าสู่่�โถระหว่่างการนึ่่�ง

ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��ตามคำำ�แนะนำำ�ในบท ‘การ
ทำำ�ความสะอาดและการบำำ�รุุงรัักษา’ หััวข้้อ ‘การ
ทำำ�ความสะอาดแท้้งค์์น้ำำ��’ ใช้้งานเครื่่�องตามคำำ�
แนะนำำ�อย่่างเคร่่งครััด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณ
ไม่่ได้้เติิมน้ำำ��ลงในแท้้งค์์น้ำำ��มากเกิินไป (สููงสุุด 200
มล.) และไม่่ได้้ใส่่อาหารลงในโถจมากเกิินไป (ห้้ามใส่่
อาหารลงในโถจนเกิินขอบด้้านบนของชุุดใบมีีดสีี
เขีียว) อย่่านึ่่�งวััตถุุดิิบชุุดเดีียวกัันนานเกิิน 20 นาทีี
และอย่่าใส่่น้ำำ��สำำ�หรัับการนึ่่�งลงไปในโถโดยตรง และ
โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าวาล์์วที่่�ฝาเข้้าที่่�แล้้ว
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