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ข้้อสำาคััญ

ค์วรอ่าน้ำค์่่มืออย่างละเอียดกอ่น้ำใช้ง้าน้ำและเกบ็ไว้เพื่ื�อใช้อ้้างอิงใน้ำค์ร่�งติ่อไปั่

อันตราย
- ห้ามจ่่มแท้่น้ำมอเติอร์ลงใน้ำน้ำำ�าหรือของเหลวใดๆ หรือเปิั่ดน้ำำ�ากอ๊กไหล

ผ่่าน้ำแท้่น้ำมอเติอร์

คัำาเตือน
- กอ่น้ำใช้ง้าน้ำโปั่รดติรวจสอบแรงด่น้ำไฟท้ี�ระบ่บน้ำผ่ลิติภั่ณฑ์์ว่าติรงกบ่

แรงด่น้ำไฟท้ี�ใช้ภ้ัายใน้ำบ้าน้ำหรือไม่
- ห้ามใช้ผ้่ลิติภั่ณฑ์์น้ำี� หากปั่ล่�กไฟ สายไฟ หรือติ่วเค์รื�องเกดิการช้ำาร่ด
- ใน้ำกรณีท้ี�สายไฟเกดิช้ำาร่ดเสียหาย ค์่ณติ้องน้ำำาไปั่เปั่ลี�ยน้ำท้ี� Philips  

ณ ศู่น้ำย์บริการท้ี�ได้ร่บอน้ำ่ญาติจาก Philips หรือบ่ค์ค์ลท้ี�ผ่่าน้ำการ
อบรมเพื่ื�อหลีกเลี�ยงอ่น้ำติรายท้ี�อาจเกดิข่�น้ำ

- ผ่่้ท้ี�มีสภัาพื่ร่างกายไม่สมบ่รณ์ ปั่ระสาท้ส่มผ่่สไม่สมบ่รณ์หรือสภัาพื่
จิติใจไม่ปั่กติิ หรือขาดปั่ระสบการณ์และค์วามร่้ค์วามเข้าใจ สามารถใช้้
เค์รื�องน้ำี�ได้ หากอย่่ใน้ำการค์วบค์่มด่แลหรือได้ร่บค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำการใช้ง้าน้ำ
ท้ี�ปั่ลอดภั่ยและเข้าใจถง่อ่น้ำติรายท้ี�เกี�ยวข้องใน้ำการใช้ง้าน้ำ

- ไม่ค์วรให้เด็กใช้เ้ค์รื�องน้ำี� เกบ็เค์รื�องและสายไฟให้พื่้น้ำมือเด็ก
- ห้ามเด็กเล่น้ำเค์รื�อง
- ห้ามส่มผ่่สค์มมีดของช้ด่ใบมีดเมื�อเสียบปั่ล่�กแล้วและระหว่างการ

ท้ำาค์วามสะอาด ค์มมีดมีค์วามค์มมาก
- หากช้ด่ใบมีดเกดิติิดข่ด ค์วรถอดปั่ล่�กไฟออกกอ่น้ำเขี�ยอาหารท้ี�ติิดใบ

มีดออก
- เค์รื�องจะมีค์วามร้อน้ำส่งมากขณะการน้ำ่�ง จ่งอาจท้ำาให้เกดิบาดแผ่ลไหม้

ได้หากส่มผ่่ส ให้ยกโถท้ี�ด้ามจ่บเท้่าน้ำ่�น้ำ
- โปั่รดระว่งไอร้อน้ำท้ี�ออกมาจากโถระหว่างการน้ำ่�งและเมื�อเปิั่ดฝาโถออก
- โปั่รดระว่งไอร้อน้ำท้ี�ออกมาจากช้อ่งเติิมน้ำำ�าของแท้้งค์์น้ำำ�าเมื�อเปิั่ดฝา

ออก
- เมื�อเสร็จสิ�น้ำข่�น้ำติอน้ำการน้ำ่�ง ไอร้อน้ำจะย่งค์งพ่ื่่งออกมาช้อ่งระบายไอน้ำำ�า

บน้ำแท้่น้ำมอเติอร์และร่ไอน้ำำ�าบน้ำฝาโถส่กพื่่กหน้ำ่�ง โปั่รดระม่ดระว่งขณะยก
โถข่�น้ำจากแท้่น้ำมอเติอร์

- หากใช้ง้าน้ำผ่ิดวิธีี อาจมีไอร้อน้ำพ่ื่่งออกมาจากช้อ่งเติิมน้ำำ�า โปั่รดด่ท้ี�บท้ 
‘วิธีีแกป่้ั่ญหา’ เพื่ื�อหลีกเลี�ยงหรือแกไ้ขป่ั่ญหาด่งกล่าว 

- ห้ามปั่ล่อยให้เค์รื�องท้ำางาน้ำโดยไม่มีการค์วบค์่มด่แลเป็ั่น้ำอ่น้ำขาด
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- อย่าถอดช้ิ�น้ำส่วน้ำแท้่น้ำมอเติอร์ออกมาซ่อ่มแซ่มหรือท้ำาค์วามสะอาด 
โปั่รดน้ำำาเค์รื�องไปั่ท้ี�ศู่น้ำย์บริการ Philips ท้ี�ได้ร่บอน้ำ่ญาติเพื่ื�อซ่อ่มแซ่ม

ข้้อคัวรระวัง
- ห้ามใช้อ้่ปั่กรณ์เสริมหรือช้ิ�น้ำส่วน้ำใดๆ ท้ี�ผ่ลิติจากผ่่้ผ่ลิติอื�น้ำหรือท้ี�ไม่ได้

ร่บการแน้ำะน้ำำาจาก Philips หากค์่ณใช้อ้่ปั่กรณ์เสริมหรือช้ิ�น้ำส่วน้ำจากผ่่้
ผ่ลิติอื�น้ำหรือท้ี�ไม่ได้ร่บการแน้ำะน้ำำาจาก Philips การร่บปั่ระกน่้ำของค์่ณจะ
ไม่มีผ่ลบ่งค์่บใช้้

- อย่าวางเค์รื�องบริเวณเติาหรืออ่ปั่กรณ์ท้ำาอาหารท้ี�ย่งท้ำางาน้ำหรือร้อน้ำ
อย่่

- ถอดปั่ล่�กไฟออกท้่กค์ร่�งหล่งเลิกใช้ง้าน้ำ แล้วปั่ล่อยให้เย็น้ำลงกอ่น้ำ
ท้ำาค์วามสะอาด

- ห้ามใส่โถหรือช้ิ�น้ำส่วน้ำใดๆ ของเค์รื�องเข้าไปั่ใน้ำเติาไมโค์รเวฟ เน้ำื�องจาก
ด้ามจ่บโถและช้ด่ใบมีดท้ี�เป็ั่น้ำโลหะไม่เหมาะสำาหร่บการใช้ง้าน้ำล่กษณะน้ำี�

- ห้ามฆ่่าเช้ื�อโถหรือช้ิ�น้ำส่วน้ำใดๆ ของเค์รื�องด้วยเค์รื�องฆ่่าเช้ื�อหรือเติา
ไมโค์รเวฟ เน้ำื�องจากด้ามจ่บโถและช้ด่ใบมีดท้ี�เป็ั่น้ำโลหะไม่เหมาะสำาหร่บ
การใช้ง้าน้ำล่กษณะน้ำี�

- เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�เหมาะสำาหร่บการใช้ง้าน้ำใน้ำค์ร่วเรือน้ำเท้่าน้ำ่�น้ำ หากน้ำำา
เค์รื�องไปั่ใช้ใ้น้ำท้างไม่เหมาะสม น้ำำาไปั่ใช้ใ้น้ำการค์้าหรือก่�งการค์้า หรือใช้้
โดยไม่ปั่ฏิบิ่ติิติามค์ำาแน้ำะน้ำำาการใช้ง้าน้ำใน้ำค์่่มือน้ำี� การร่บปั่ระกน่้ำจะถอื
เป็ั่น้ำโมฆ่ะและ Philips จะไม่ร่บผ่ิดช้อบติ่อค์วามเสียหายใดๆ ท้่�งสิ�น้ำ

- โปั่รดใช้ค้์วามระม่ดระว่งขณะเท้ของเหลวร้อน้ำลงใน้ำโถป่ั่� น้ำ เน้ำื�องจาก
ของเหลวร้อน้ำและไอน้ำำ�าอาจลวกผ่ิวหน้ำ่งได้

- รอให้เค์รื�องเย็น้ำลงปั่ระมาณ 10 น้ำาท้ีกอ่น้ำน้ำ่�งอาหารช้ด่ถด่ไปั่
- เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ื�อบดส่บว่ติด่ดิบเน้ำื�อแข็ง เช้น่้ำ น้ำำ�า

แข็งกอ้น้ำและน้ำำ�าติาลกอ้น้ำ 
- อย่าให้เค์รื�องท้ำาการป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 30 วิน้ำาท้ีใน้ำแติ่ละค์ร่�ง หากผ่่าน้ำไปั่ 

30 วิน้ำาท้ีแล้วการป่ั่� น้ำย่งไม่เสร็จสิ�น้ำ โปั่รดปิั่ดเค์รื�อง แล้วรอปั่ระมาณ 
2-3 วิน้ำาท้ีกอ่น้ำดำาเน้ำิน้ำการติ่อ หากเค์รื�องร้อน้ำ โปั่รดรอปั่ระมาณ 
2-3 น้ำาท้ีเพื่ื�อให้เค์รื�องเย็น้ำลงกอ่น้ำดำาเน้ำิน้ำการติ่อ

- วางเค์รื�องบน้ำพื่ื�น้ำราบท้ี�ม่�น้ำค์งและมีพื่ื�น้ำผ่ิวเสมอกน่้ำ ติรวจด่ให้แน้ำ่ใจว่า
มีพื่ื�น้ำท้ี�โดยรอบเค์รื�องอย่างเพื่ียงพื่อ เพื่ื�อป้ั่องกน่้ำไม่ให้ติ่อติ่้หรือว่ติถ่
อื�น้ำๆ เกดิค์วามเสียหาย เน้ำื�องจากเค์รื�องจะปั่ล่อยค์วามร้อน้ำออกมา
ขณะท้ำางาน้ำ
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- อย่าใช้เ้ค์รื�องถา้เค์ยท้ำาติก หรือเค์รื�องเสียหาย โปั่รดน้ำำาเค์รื�องไปั่ท้ี�
ศู่น้ำย์บริการ Philips ท้ี�ได้ร่บอน้ำ่ญาติเพื่ื�อซ่อ่มแซ่ม

- ห้ามใส่น้ำำ�า ของเหลวอื�น้ำๆ หรืออาหารท้ี�ป่ั่� น้ำแล้วลงใน้ำโถสำาหร่บการน้ำ่�ง 
เพื่ื�อหลีกเลี�ยงค์วามเสียหายท้ี�อาจเกดิกบ่เค์รื�อง

- ห้ามน้ำ่�งอาหารโดยไม่มีน้ำำ�า
- ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณไม่ได้เติิมน้ำำ�าใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามากเกนิ้ำไปั่ (ส่งส่ด 

200 มล.) อย่าใส่อาหารเกนิ้ำระด่บส่งส่ดท้ี�กำาหน้ำดไว้บน้ำถว้ยติวง
- เมื�อน้ำ่�งอาหาร โปั่รดติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณไม่ได้ใส่

อาหารใน้ำโถมากเกนิ้ำไปั่ ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าอาหารย่งไม่
เกนิ้ำขอบด้าน้ำบน้ำของช้ด่ใบมีดสีเขียว

- เมื�อป่ั่� น้ำของเหลว ระว่งอย่าให้มีปั่ริมาณเกนิ้ำระด่บส่งส่ด
ท้ี�ระบ่ไว้บน้ำโถ (450 มล.)

- อย่าใส่ว่ติถใ่ดๆ ลงใน้ำช้อ่งเติิมน้ำำ�าหรือช้อ่งระบายไอน้ำำ�า
- ห้ามเติิมน้ำำ�าลงใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�าระหว่างน้ำ่�งอาหาร เน้ำื�องจากอาจท้ำาให้น้ำำ�าร้อน้ำ

และไอน้ำำ�าพ่ื่่งออกมาจากเค์รื�องได้
- ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจท้่กค์ร่�งว่าฝาได้เย็น้ำลงแล้วกอ่น้ำจะเปิั่ดฝาเพื่ื�อเติิม

ส่วน้ำผ่สมสำาหร่บป่ั่� น้ำ หากจำาเป็ั่น้ำ
- อย่าเช้ื�อมติ่อเค์รื�องกบ่อ่ปั่กรณ์แบบมีสวิติช้เ์ปิั่ดปิั่ดภัายน้ำอก เช้น่้ำ 

น้ำาฬิิกาจ่บเวลา และอย่าเช้ื�อมติ่อกบ่วงจรไฟฟ้าท้ี�มีการเปิั่ดปิั่ดสวิติช้์
อย่่เป็ั่น้ำปั่ระจำา ท้่�งน้ำี�เพื่ื�อหลีกเลี�ยงอ่น้ำติรายท้ี�อาจเกดิข่�น้ำจากการรีเซ่ต็ิ
ระบบติ่ดไฟโดยไม่ติ่�งใจ

- ติรวจสอบอ่ณหภั่มิอาหารสำาหร่บเด็กด้วยหล่งมือของค์่ณท้่กค์ร่�ง
กอ่น้ำน้ำำาไปั่ป้ั่อน้ำ

- ติรวจสอบค์วามละเอียดของอาหารสำาหร่บเด็กท้่กค์ร่�ง ติรวจสอบให้
แน้ำ่ใจว่าไม่มีกอ้น้ำอาหารหลงเหลืออย่่แล้ว

- เมื�อเสร็จสิ�น้ำข่�น้ำติอน้ำการน้ำ่�งแล้ว (น้ำาน้ำส่งส่ด 20 น้ำาท้ี) อย่าเพื่ิ�งน้ำ่�งหรือ
อ่่น้ำอาหารสำาหร่บเด็กอีกค์ร่�ง

- ใช้เ้ฉพื่าะไม้พื่ายท้ี�ให้มาติ่กอาหารออกจากโถ
- การขจ่ดค์ราบติะกร่น้ำอย่างสมำ�าเสมอจะช้ว่ยป้ั่องกน่้ำไม่ให้เกดิค์วามเสีย

หายติ่อติ่วเค์รื�อง
- ปิั่ดเค์รื�องและถอดปั่ล่�กออกจากแหล่งจ่ายไฟกอ่น้ำท้ำาการเปั่ลี�ยน้ำ

อ่ปั่กรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ช้ิ�น้ำส่วน้ำท้ี�หม่น้ำขณะใช้ง้าน้ำ
- โปั่รดระม่ดระว่งเมื�อหยิบจ่บใบมีดแหลมค์มขณะท้ำาค์วามสะอาดโถ
- ถอดอ่ปั่กรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟท้่กค์ร่�งหากไม่มีการค์วบค์่มด่แล
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- ห้ามไม่ให้เด็กท้ำาค์วามสะอาดและด่แลร่กษาเค์รื�อง
ระบับัคัวามปลอดภััย

เค์รื�องน้ำี�มาพื่ร้อมกบ่ระบบล็อค์ภัายใน้ำติ่ว เค์รื�องจะท้ำางาน้ำติ่อเมื�อค์่ณปั่ระกอบท้่กช้ิ�น้ำส่วน้ำเข้ากบ่แท้่น้ำ
มอเติอร์เรียบร้อยแล้ว หากปั่ระกอบอ่ปั่กรณ์ท้่กช้ิ�น้ำถก่ติ้องแล้ว ระบบล็อกน้ำิรภั่ยภัายใน้ำเค์รื�องจะปั่ลด
ล็อก
เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�มาพื่ร้อมกบ่ระบบป้ั่องกน่้ำค์วามร้อน้ำส่ง ค์วามร้อน้ำท้ี�ส่งเกนิ้ำไปั่อาจเกดิข่�น้ำได้หาก
ระยะห่างห่างระหว่างข่�น้ำติอน้ำการน้ำ่�ง 2 รอบส่�น้ำเกนิ้ำไปั่ หากใช้ร้ะยะเวลาการป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำไปั่ หรือหากมี
ว่ติถด่ิบอย่่ใน้ำโถมากเกนิ้ำไปั่ หากระบบป้ั่องกน่้ำค์วามร้อน้ำส่งติ่ดไฟของเค์รื�องไฟฟ้าขณะการใช้ง้าน้ำ 
โปั่รดหม่น้ำปั่่่ มค์วบค์่มไปั่ท้ี�เลข 0 แล้วรอให้เค์รื�องเย็น้ำลงส่กพื่่กหน้ำ่�ง หล่งจากน้ำ่�น้ำจ่งจะสามารถใช้ง้าน้ำ
เค์รื�องได้อีกค์ร่�ง 

คัลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผ่ลิติภั่ณฑ์์ของ Philips น้ำี�เป็ั่น้ำไปั่ติามมาติรฐาน้ำและกฎข้อบ่งค์่บด้าน้ำค์ลื�น้ำแม่เหล็กไฟฟ้าท้ี�มีท้่กปั่ระการ

ข้้อมูลเบัื�องต้น

ขอแสดงค์วามยิน้ำดีท้ี�ค์่ณส่�งซ่ื�อ และยิน้ำดีติ้อน้ำร่บส่่ Philips Avent! เพื่ื�อร่บสิท้ธีิปั่ระโยช้น้ำ์อย่างเติ็มท้ี�
จากการสน้ำ่บสน้ำ่น้ำของ Philips Avent โปั่รดลงท้ะเบียน้ำผ่ลิติภั่ณฑ์์ของค์่ณท้ี� www.philips.com/
welcome 
เค์รื�องน้ำ่�งและเค์รื�องป่ั่� น้ำท้ี�ผ่สาน้ำกน่้ำเป็ั่น้ำหน้ำ่�งเดียวน้ำี�เหมาะอย่างยิ�งสำาหร่บการเติรียมอาหารใน้ำปั่ริมาณ
ไม่มากให้เด็กเล็ก เค์รื�องน้ำ่�งและเค์รื�องป่ั่� น้ำท้ี�ผ่สาน้ำกน่้ำอย่างลงติ่วน้ำี�ช้ว่ยให้ค์่ณพื่่อค์่ณแม่เติรียมอาหาร
สดใหม่ให้กบ่ล่กน้ำ้อยได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟ่งกช์้น่้ำการน้ำ่�งและการป่ั่� น้ำท้ี�รวมอย่่ใน้ำเค์รื�องเดียว
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คัำาอธิบัายทั�วไป

1 ฝาปิั่ดพื่ร้อมร่ไอน้ำำ�า 8 แท้่น้ำมอเติอร์

2 ติะแกรงร่อน้ำ 9 ไฟแสดงการน้ำ่�ง

3 ช้ด่ใบมีด 10 ปั่่่ มค์วบค์่มการท้ำางาน้ำ

4 โถพื่ร้อมติ่วย่ดช้ด่ใบมีด 11 วาล์ว

5 ช้อ่งสำาหร่บเติิมน้ำำ�าใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�า 12 ไม้พื่าย

6 ช้อ่งระบายไอน้ำำ�าบน้ำแท้่น้ำมอเติอร์ 13 ถว้ยติวง

7 ท้ี�ล็อกสำาหร่บด้ามจ่บ 14 ด้าน้ำล่างเค์รื�องพื่ร้อมสายไฟ
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สิ�งท่�ต้องทราบั

• ค์วรติรวจสอบอ่ณหภั่มิของอาหารสำาหร่บ
เด็กท้ารกด้วยหล่งมือของค์่ณเอง กอ่น้ำท้ี�
จะน้ำำาไปั่ป้ั่อน้ำให้ท้ารกของค์่ณเสมอ

• อย่าใส่ว่ติถด่ิบเกนิ้ำระด่บส่งส่ดท้ี�แสดงบน้ำโถ 
(450 มล.)

• ใช้น้้ำำ�ากล่�น้ำ 200 มล./7 ออน้ำซ่เ์พื่ื�อเติิมลงใน้ำ
แท้้งค์์น้ำำ�า

• อย่าห่่น้ำส่วน้ำผ่สมท้ี่แข็ง เช้น่้ำ 
น้ำ้ำาแข็งกอ้น้ำและน้ำ้ำาติาลกอ้น้ำ

• ปั่ระกอบช้ด่ใบมีดเข้ากบ่ท้ี�ย่ดช้ด่ใบมีดกอ่น้ำ
ใส่อาหารลงใน้ำโถป่ั่� น้ำขณะน้ำ่�งหรือป่ั่� น้ำ

• ใส่ติะแกรงใน้ำฝาของโถป่ั่� น้ำท้่กค์ร่�ง (“ค์ลิก”)

＞30s

• อย่าให้เค์รื�องท้ำาการป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 30 วิน้ำาท้ี
ใน้ำแติ่ละค์ร่�ง

• ขจ่ดติะกร่น้ำของเค์รื�องท้่ก 4 ส่ปั่ดาห์ 
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 ก่อนใช้้งานคัรั�งแรก

 1 	แก่ะวัสำดิุห่บื้ห่อทั่ั�งหมูดิออก่จั�ก่เคัร้�อง	
 2 	ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิทัุ่ก่ช้ิ�นสำ่วน	ยก่เว้นแทั่่นมูอเต้อร์	(โปรดิดิูทั่่�บื้ทั่	‘ก่�รทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิและก่�ร

บื้ำ�รุงรัก่ษ�’)

การใช้้งาน

ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกคร้�งว่าฝาได้้เย็็น่ลงแล้วกอ่น่จะถอด้ออกเพื่่�อเติมว้ตถดุ้ิบสำาห้ร้บการป้ั่� น่ ห้าก
จำาเป็ั่น่ อย็่าใส่ว้ตถดุ้ิบเกนิ่ระด้้บสูงสุด้ทุ่�แสด้งบน่โถ

เทุน่ำ�าออกจากแทุ้งค์น่ำ�าให้้ห้มด้กอ่น่เติมทุุกคร้�งเพื่่�อเริ�มขั้้�น่ตอน่การน่่�งให้ม่

ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกคร้�งว่าอาห้ารย็้งไม่เกนิ่ขั้อบด้้าน่บน่ขั้องชุดุ้ใบม่ด้ส่เขั้่ย็วเม่�อคุณเริ�มน่่�งอาห้าร 
เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�ออกแบบมาเพื่ื�อน้ำ่�งว่ติถด่ิบเน้ำื�อแข็ง แล้วน้ำำาไปั่ป่ั่� น้ำ เพื่ื�อท้ำาอาหารสำาหร่บเด็ก โปั่รดด่
ติ่วอย่างใน้ำติำาราอาหาร โดยปั่กติิค์่ณติ้องน้ำ่�งว่ติถด่ิบกอ่น้ำแล้วจ่งป่ั่� น้ำ อย่างไรกต็ิาม ค์่ณสามารถใช้้
งาน้ำเค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�เพื่ื�อน้ำ่�งหรือป่ั่� น้ำเพื่ียงอย่างเดียวได้ หากค์่ณใช้ง้าน้ำป่ั่� น้ำอย่างเดียว โปั่รดข้ามห่วข้อ 
‘การเติิมน้ำำ�าลงใน้ำแท้้งค์์’ และ ‘การน้ำ่�ง’ ไปั่ แล้วปั่ฏิบิ่ติิติามค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำห่วข้อ ‘การป่ั่� น้ำ’ หล่งการป่ั่� น้ำ ห้าม
น้ำ่�งอาหารท้ี�ผ่่าน้ำการป่ั่� น้ำ ห้ามน้ำ่�งว่ติถด่ิบช้ด่เดียวกน่้ำน้ำาน้ำกว่า 20 น้ำาท้ีหรือมากกว่าหน้ำ่�งค์ร่�ง
เค์รื�องน้ำี�ไม่ได้ออกแบบมาสำาหร่บ:
– ละลายอาหารแช้แ่ข็ง
– น้ำ่�งอาหารแช้แ่ข็ง
– น้ำ่�งอาหารท้ี�ผ่่าน้ำการป่ั่� น้ำ
– น้ำ่�งว่ติถด่ิบช้ด่เดียวกน่้ำเป็ั่น้ำเวลาน้ำาน้ำกว่า 20 น้ำาท้ี
– การห่งข้าวและพื่าสติ้า
– ป่ั่� น้ำว่ติถด่ิบกอ่น้ำแล้วน้ำำาไปั่น้ำ่�ง
– อ่่น้ำของเหลวติ่างๆ เช้น่้ำ ซ่ป่ั่หรือน้ำำ�า
– การร่กษาอาหารให้อ่่น้ำเป็ั่น้ำเวลาหลายช้่�วโมง
– อ่่น้ำอาหาร

การเติมนำ�าลงในแท้งคั์
 1 	เต้ิมูนำ��ในถุว้ยต้วงจันถุง่ระดิับื้ทั่่�ก่ำ�หนดิ

บน้ำถว้ยติวงจะมีมาติรว่ดมิลลิเมติรและหน้ำ่วยน้ำาท้ีซ่่�งเป็ั่น้ำระยะเวลาการน้ำ่�ง โปั่รดด่ใน้ำติำาราอาหารอีก
เล่มสำาหร่บปั่ริมาณท้ี�แน้ำะน้ำำาของส่ติรอาหาร 
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 2 	เทั่นำ��ลงไปทั่่�ช้อ่งเต้ิมูแล้วปิดิฝ่�

หมายเหตุุ: หา้มใส่ส่่่�งของใดๆ ที่่�ไมใ่ช่น่้ำำ�าลงใน้ำแที่ง้ค์น์้ำำ�า

การน่�งอาหาร
หากผ่่กและผ่ลไม้บางช้น้ำิดถก่น้ำ่�งจน้ำเน้ำื�อน้ำ่่มแล้ว กจ็ะกลายเป็ั่น้ำอาหารท้ี�เหมาะอย่างยิ�งสำาหร่บเด็กท้ี�
กำาล่งเริ�มท้าน้ำอาหารเน้ำื�อแข็ง การน้ำ่�งค์ือการเติรียมอาหารท้ี�ส่งผ่ลดีติ่อส่ขภัาพื่มากท้ี�ส่ด เน้ำื�องจาก
อาหารจะย่งค์งหลงเหลือวิติามิน้ำและแร่ธีาติ่ติ่างๆ ท้ี�มีปั่ระโยช้น้ำ์ติ่อร่างกาย 

หมายเหตุุ: ค์ุณส่ามารถค์น้้ำหาสู่ตุรอาหารรวมถงึระยะเวลาการที่ำาอาหารที่่�กำาหน้ำดไดใ้น้ำตุำารา
อาหารอก่เลม่ โปรดที่ราบวา่สู่ตุรอาหารส่มัพันั้ำธ์ก์บัอายุของเดก็
หมายเหตุุ: อยา่น้ำึ�งวตัุถุดบ่แช่แ่ขง็ เน้ำ่�องจากอุณหภููมส่่ำาหรบัการน้ำึ�งที่่�กำาหน้ำดไวไ้มส่่ามารถละลาย
อาหารแช่แ่ขง็ได ้ละลายวตัุถุดบ่เน้ำ่�อแขง็ที่่�แช่แ่ขง็ทุี่กค์รั�งกอ่น้ำจะน้ำำามาน้ำึ�งใน้ำเค์ร่�อง ส่ลดัน้ำำ�าจาก
วตัุถุดบ่แช่แ่ขง็ที่่�ละลายแลว้กอ่น้ำจะน้ำำามาใส่ใ่น้ำโถ
 1 	ใส่ำช้ดุิใบื้มู่ดิทั่่�ต้ัวย่ดิช้ดุิใบื้มู่ดิในโถุ

 2 	หั�นวัต้ถุดุิิยเน้�อแข้็งเป็นช้ิ�นเล็ก่ๆ	(ทั่รงส่ำ�เหล่�ยมูไมู่เก่นิ	2-3	ซมู.)	ก่อ่นจัะนำ�มู�ใสำ่ในโถุ	
หมายเหตุุ: อยา่ปั� น้ำวตัุถุดบ่เน้ำ่�อแขง็ปรม่าณมากดว้ยกนั้ำที่ั�งหมด แตุใ่หแ้บง่วตัุถุดบ่เหลา่น้ำั�น้ำ  

เป็น้ำชุ่ดเลก็ๆ แที่น้ำ
 3 	ใสำ่วัต้ถุดุิิบื้ลงไปในโถุ

หมายเหตุุ: อยา่ใส่ว่ตัุถุดบ่เกน่้ำขอบดา้น้ำบน้ำของชุ่ดใบมด่ส่เ่ขย่ว
หมายเหตุุ: หา้มใส่น่้ำำ�าหรอ่ของเหลวอ่�น้ำๆ ลงไปใน้ำโถน้ำึ�ง เพั่�อหลก่เล่�ยงค์วามเส่ย่หายที่่�อาจเกด่ขึ�น้ำ
กบัเค์ร่�อง
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 4 	ก่ดิว�ล์วลงไปทั่่�ฝ่�

หมายเหตุุ: ตุรวจส่อบใหแ้น้ำใ่จวา่วาลว์เขา้ที่่�แลว้ 
 5 	ว�งต้ะแก่รงร่อนบื้นฝ่�โถุ	(เสำ่ยงดิัง	‘คัลิก่’)

 6 	ปิดิฝ่�โถุแล้วหมูุนต้�มูเข้็มูน�ฬิิก่�เพื่้�อให้เข้้�ทั่่�	สำ่วนเล็ก่ๆ	ทั่่�ย้�นออก่มู�บื้นฝ่�ต้้องสำอดิให้ลงไป
ทั่่�ร่องในโถุ	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ช้ิ�นสำ่วนข้น�ดิใหญท่ั่่�ย้�นออก่มู�บื้นฝ่�นั�นอยู่ในต้ำ�แหน่งเหน้อ
ดิ้�มูจัับื้โถุพื่อดิ

 7 	ว�งโถุคัวำ��ลงบื้นแทั่่นมูอเต้อร์	โดิยให้สำ่วนฝ่�คัวำ��ลงไป	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ดิ้�มูจัับื้อยู่ทั่่�ดิ้�น
ข้ว�มู้อและต้ิดิต้ั�งอย่�งถุกู่วิธิ

หมายเหตุุ: เค์ร่�องจะไมเ่ร่�มน้ำึ�ง หากโถปั� น้ำและดา้มจบัไมอ่ยูใ่น้ำตุำาแหน้ำง่ที่่�ถูกตุอ้ง
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 8 	หมูุนปุ่ มูคัวบื้คัุมูไปยังต้ำ�แหน่งก่�รน่�ง
 » ไฟแสำดิงก่�รน่�งจัะสำว่�งข้่�นเป็นสำ่สำ้มูเพื่้�อแสำดิงว่�เคัร้�องก่ำ�ลังทั่ำ�ก่�รน่�ง

ไอร้อน่ห้ร่อน่ำ�าร้อน่อาจลวกน่ิ�วม่อได้้ อย็่าส้มผั้สห้ร่อปั่ล่อย็ให้้เด้็กส้มผั้สส่วน่ทุ่�ร้อน่และไอน่ำ�า 
เน่่�องจากอาจเกดิ้แผัลลวกได้้

 » ระยะเวล�ก่�รน่�งข้่�นอยู่ปริมู�ณนำ��ทั่่�คัุณใสำ่ลงไปในแทั่้งคั์นำ��	ดิูต้�ร�งเวล�ไดิ้ทั่่�บื้ทั่	‘ระยะเวล�
ก่�รน่�งและวัต้ถุดุิิบื้’	และทั่่�ต้ำ�ร�อ�ห�ร

 » เมู้�อเสำร็จัสำิ�นข้ั�นต้อนก่�รน่�ง	เคัร้�องจัะส่ำงเส่ำยงเต้้อน	ส่ำวนไฟแสำดิงก่�รน่�งจัะดิับื้ลง
 9 	หมูุนปุ่ มูคัวบื้คัุมูไปทั่่�ต้ำ�แหน่งปิดิ	รอ	2	น�ทั่่จันก่ว่�ช้อ่งระบื้�ยไอนำ��ไมู่มู่ไอนำ��พุื่่งออก่มู�แล้ว	

เพื่้�อป้องก่นัไอนำ��ลวก่

หมายเหตุุ: หากตุอ้งการน้ำึ�งวตัุถุดบ่อก่ชุ่ดหน้ำึ�ง โปรดรอ 10 น้ำาที่เ่พั่�อใหเ้ค์ร่�องเยน็้ำลงกอ่น้ำจะเร่�ม
ที่ำาการน้ำึ�งใหมอ่ก่ค์รั�ง
 10 	ห�ก่ต้้องก่�รปั� นอ�ห�รทั่่�ผ่่�นก่�รน่�งแล้ว	โปรดิปฏิบิื้ัต้ิต้�มูคัำ�แนะนำ�ในหัวข้้อ	‘ก่�รปั� นหลัง

จั�ก่น่�ง’	ดิ้�นล่�ง
 11 	ในสำภ�วะปก่ต้ิจัะไมู่มู่นำ��หลงเหล้ออยู่ในแทั่้งคั์นำ��หลังก่�รน่�ง	แต้่	ในบื้�งก่รณ่	(เช้น่	ก่รณ่ทั่่�มู่

คัร�บื้ต้ะก่รันสำะสำมูภ�ยในแทั่้งคั์นำ��	เก่ดิิอ�ก่�รต้ิดิข้ัดิข้ณะก่�รน่�ง	หร้อใช้ง้�นผ่ิดิวิธิ่)	แทั่้งคั์นำ��
อ�จัหลงเหล้อนำ��อยู่บื้�งสำ่วน	ห�ก่เก่ดิิก่รณ่น่�	โปรดิเทั่นำ��ทั่ั�งหมูดิในแทั่้งคั์นำ��ออก่หลังก่�รใช้้
ง�น	เพื่้�อป้องก่นัเช้้�อแบื้คัทั่่เร่ยเต้ิบื้โต้	สำำ�หรับื้ก่�รข้จััดิคัร�บื้ต้ะก่รันในแทั่้งคั์นำ��	โปรดิดิูทั่่�บื้ทั่	
'ก่�รทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิและก่�รบื้ำ�รุงรัก่ษ�'
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การปั� นหลังจากน่�ง
 1 	ถุอ้ดิ้�มูจัับื้โถุ	แล้วยก่โถุข้่�นจั�ก่แทั่่นมูอเต้อร์	หมูุนโถุไปรอบื้ๆ	แล้วเข้ย่�เพื่้�อให้อ�ห�รร่วงลง

มู�ยังช้ดุิใบื้มู่ดิ

โปั่รด้จ้บทุ่�ด้้ามจ้บขั้องโถเทุ่าน่้�น่ เน่่�องจากฝา กน้่ และพื่่�น่ผัิวด้้าน่น่อกขั้องโถจะร้อน่

 2 	ห�ก่จัำ�เป็น	โปรดิถุอดิฝ่�ออก่แล้วเพื่ิ�มูวัต้ถุดุิิบื้สำำ�หรับื้ก่�รปั� นเข้้�ไป	(เช้น่	นำ��หร้อนำ��มูัน)
ตรวจสอบให้้แน่่ใจทุุกคร้�งห้ล้งการน่่�งว่าฝาโถและฝาแทุ้งค์น่ำ�าเย็็น่ต้วแล้ว กอ่น่จะเปิั่ด้ฝาเพื่่�อเพื่ิ�ม
ว้ตถดุ้ิบลงไปั่ใน่โถห้ร่อเทุน่ำ�าทุ่�เห้ล่อออกจากแทุ้งค์น่ำ�า

ห้ล้งใส่ขั้องเห้ลวลงโถแล้ว ห้้ามวางโถใน่ตำาแห้น่่งการน่่�งเด้็ด้ขั้าด้
 3 	ว�งโถุต้ั�งข้่�นบื้นแทั่่นมูอเต้อร์	โดิยให้สำ่วนฝ่�อยู่ดิ้�นบื้น	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ดิ้�มูจัับื้อยู่ทั่่�ดิ้�น

ข้ว�มู้อและอยู่ระหว่�งร่องทั่ั�งสำองข้องต้ัวล็อก่
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 4 	หมูุนปุ่ มูคัวบื้คัุมูไปยังต้ำ�แหน่งก่�รปั� น	คั้�งปุ่ มูไว้ในต้ำ�แหน่งน่�จันก่ว่�อ�ห�รจัะปั� นจันละเอ่ยดิ
ดิ่แล้ว

ม่ต้วต้�งเวลา 30 วิน่าทุ่สำาห้ร้บฟ้ังกช์ุน้่การป้ั่� น่เพื่่�อป้ั่องกน้่ความร้อน่ขั้่�น่สูง ห้ากคุณป้ั่� น่ไม่เสร็จ
ภาย็ใน่ 30 วิน่าทุ่ เคร่�องจะด้้บลงและส่งเส่ย็งบ่�พื่สองคร้�งเพื่่�อแจ้งให้้ทุราบ ห้ล้งจากเย็็น่ลงเป็ั่น่เวลา 
30 วิน่าทุ่ เคร่�องจะส่งเส่ย็งบ่�พื่ห้น่่�งคร้�งและคุณสามารถเริ�มป้ั่� น่อ่กคร้�งได้้ 
หมายเหตุุ: หากมว่ตัุถุดบ่ตุด่อยูท่ี่่�โถ โปรดป่ดเค์ร่�องแลว้ใช่ไ้มพ้ัายปาดออกหรอ่เตุม่ของเหลวลงไป 
หมายเหตุุ: ตุรวจส่อบใหแ้น้ำใ่จวา่อาหารส่ำาหรบัเดก็ปั� น้ำจน้ำเน้ำ่�อละเอย่ดดแ่ลว้ (เช่น่้ำ ไมม่ก่อ้น้ำอาหาร
หลงเหลอ่) กอ่น้ำน้ำำาไปใหท้ี่าน้ำ
หมายเหตุุ: หากอาหารส่ำาหรบัเดก็ยงัแขง็เกน่้ำไป โปรดเตุม่ของเหลว (เช่น่้ำ น้ำำ�า) จน้ำกวา่อาหารจะ
ออ่น้ำตุวัและน้ำ่�ม
 5 	เมู้�อเสำร็จัสำิ�นก่�รปั� น	โปรดิปล่อยปุ่ มูคัวบื้คัุมูให้เป็นต้�มูปก่ต้

 » ปุ่ มูคัวบื้คัุมูจัะก่ลับื้มู�อยู่ทั่่�ต้ำ�แหน่งปิดิโดิยอัต้โนมูัต้ิ
 6 	ถุอดิปลั�ก่เคัร้�อง
 7 	ถุอดิช้ดุิใบื้มู่ดิ	โปรดิระมูัดิระวังข้ณะถุอดิช้ดุิใบื้มู่ดิเน้�องจั�ก่อ�จัยังหลงเหล้อคัว�มูร้อนอยู่	นำ�

อ�ห�รทั่่�ปั� นออก่จั�ก่โถุ	ห�ก่จัำ�เป็น	ให้ใช้ไ้มู้พื่�ยทั่่�มู�พื่ร้อมูก่บัื้เคัร้�องน่�
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่าอาห้ารสำาห้ร้บเด้็กอย็ู่ใน่อุณห้ภูมิทุ่�ปั่ลอด้ภ้ย็ต่อเด้็ก
 8 	ในสำภ�วะปก่ต้ิจัะไมู่มู่นำ��หลงเหล้ออยู่ในแทั่้งคั์นำ��หลังก่�รน่�ง	แต้่ในบื้�งก่รณ่	(เช้น่	ก่รณ่ทั่่�มู่

คัร�บื้ต้ะก่รันสำะสำมูภ�ยในแทั่้งคั์นำ��	เก่ดิิอ�ก่�รต้ิดิข้ัดิข้ณะก่�รน่�ง	หร้อใช้ง้�นผ่ิดิวิธิ่)	แทั่้งคั์นำ��
อ�จัหลงเหล้อนำ��อยู่บื้�งสำ่วน	ห�ก่เก่ดิิก่รณ่น่�	โปรดิเทั่นำ��ทั่ั�งหมูดิในแทั่้งคั์นำ��ออก่หลังก่�รใช้้
ง�น	เพื่้�อป้องก่นัเช้้�อแบื้คัทั่่เร่ยเต้ิบื้โต้	สำำ�หรับื้ก่�รข้จััดิคัร�บื้ต้ะก่รันในแทั่้งคั์นำ��	โปรดิดิูทั่่�บื้ทั่	
'ก่�รทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิและก่�รบื้ำ�รุงรัก่ษ�'
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การปั� นโดยไม่น่�ง
เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�ออกแบบมาเพื่ื�อ:
– บดเค์ล้าว่ติถด่ิบท้ี�ผ่่าน้ำการน้ำ่�งและปั่ร่งส่กแล้วเพื่ื�อท้ำาอาหารสำาหร่บเด็ก
– ผ่สมของเหลวและผ่ลไม้ติ่างๆ เพื่ื�อท้ำาเค์รื�องดื�มสำาหร่บเด็ก

เคร่�องใชุไ้ฟัฟ้ัาน่่�ไม่ได้้ออกแบบมาเพื่่�อบด้ส้บว้ตดุ้ด้ิบเน่่�อแขั้็ง เชุน่่ น่ำ�าแขั้็งกอ้น่และน่ำ�าตาลกอ้น่ 

ห้ล้งจากใส่ขั้องเห้ลวลงโถแล้ว ห้้ามวางโถใน่ตำาแห้น่่งการน่่�งเด้็ด้ขั้าด้
หมายเหตุุ: เม่�อปั� น้ำของเหลว โปรดตุรวจส่อบใหแ้น้ำใ่จวา่มป่รม่าณไมเ่กน่้ำระดบัสู่งสุ่ดที่่�แส่ดงบน้ำโถ
หมายเหตุุ: หา้มน้ำึ�งอาหารส่ำาหรบัเดก็หากอาหารผ่า่น้ำการปั� น้ำมาแลว้
 1 	ใส่ำช้ดุิใบื้มู่ดิทั่่�ต้ัวย่ดิช้ดุิใบื้มู่ดิในโถุ

 2 	หั�นวัต้ถุดุิิยเน้�อแข้็งเป็นช้ิ�นเล็ก่ๆ	(ทั่รงสำ่�เหล่�ยมูไมู่เก่นิ	2-3	ซมู.)	ก่อ่นจัะนำ�มู�ใสำ่ในโถุ	
เค์ลด็ลบั: ไมค่์วรปั� น้ำวตัุถุดบ่เน้ำ่�อแขง็ปรม่าณมากดว้ยกนั้ำที่ั�งหมด แตุใ่หแ้บง่วตัุถุดบ่เหลา่น้ำั�น้ำ เป็น้ำ
ชุ่ดเลก็ๆ แที่น้ำ 
 3 	ใส่ำวัต้ถุดุิิบื้ลงไปในโถุ

หมายเหตุุ: อยา่ใส่ว่ตัุถุดบ่เกน่้ำขอบดา้น้ำบน้ำของชุ่ดใบมด่ส่เ่ขย่ว 
 4 	ก่ดิว�ล์วลงไปทั่่�ฝ่�

หมายเหตุุ: ตุรวจส่อบใหแ้น้ำใ่จวา่วาลว์เขา้ที่่�แลว้ 
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 5 	ว�งต้ะแก่รงร่อนบื้นฝ่�โถุ	(เสำ่ยงดิัง	‘คัลิก่’)

 6 	ปิดิฝ่�โถุแล้วหมูุนต้�มูเข้็มูน�ฬิิก่�เพื่้�อให้เข้้�ทั่่�	สำ่วนเล็ก่ๆ	ทั่่�ย้�นออก่มู�บื้นฝ่�ต้้องสำอดิให้ลงไป
ทั่่�ร่องในโถุ	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ช้ิ�นสำ่วนข้น�ดิใหญท่ั่่�ย้�นออก่มู�บื้นฝ่�นั�นอยู่ในต้ำ�แหน่งเหน้อ
ดิ้�มูจัับื้โถุพื่อดิ่

 7 	ว�งโถุต้ั�งข้่�นบื้นแทั่่นมูอเต้อร์	โดิยให้สำ่วนฝ่�อยู่ดิ้�นบื้น	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ดิ้�มูจัับื้อยู่ทั่่�ดิ้�น
ข้ว�มู้อและอยู่ระหว่�งร่องทั่ั�งสำองข้องต้ัวล็อก่

 8  หมูุนปุ่ มูคัวบื้คัุมูไปยังต้ำ�แหน่งก่�รปั� น	คั้�งปุ่ มูไว้ในต้ำ�แหน่งน่�จันก่ว่�อ�ห�รจัะปั� นจันละเอ่ยดิ	

ม่ต้วต้�งเวลา 30 วิน่าทุ่สำาห้ร้บฟ้ังกช์ุน้่การป้ั่� น่เพื่่�อป้ั่องกน้่ความร้อน่ขั้่�น่สูง ห้ากคุณป้ั่� น่ไม่เสร็จ
ภาย็ใน่ 30 วิน่าทุ่ เคร่�องจะด้้บลงและส่งเส่ย็งบ่�พื่สองคร้�งเพื่่�อแจ้งให้้ทุราบ ห้ล้งจากเย็็น่ลงเป็ั่น่เวลา 
30 วิน่าทุ่ เคร่�องจะส่งเส่ย็งบ่�พื่ห้น่่�งคร้�งและคุณสามารถเริ�มป้ั่� น่อ่กคร้�งได้้ 
หมายเหตุุ: หากมว่ตัุถุดบ่ตุด่อยูท่ี่่�โถ โปรดป่ดเค์ร่�องแลว้ใช่ไ้มพ้ัายปาดออกหรอ่เตุม่ของเหลวลงไป 
อยา่ใส่ว่ตัุถุดบ่เกน่้ำระดบัสู่งสุ่ดที่่�แส่ดงบน้ำโถ
หมายเหตุุ: ตุรวจส่อบใหแ้น้ำใ่จวา่อาหารส่ำาหรบัเดก็ปั� น้ำจน้ำเน้ำ่�อละเอย่ดดแ่ลว้ (เช่น่้ำ ไมม่ก่อ้น้ำอาหาร
หลงเหลอ่) กอ่น้ำน้ำำาไปใหท้ี่าน้ำ
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หมายเหตุุ: หากอาหารส่ำาหรบัเดก็ยงัแขง็เกน่้ำไป โปรดเตุม่ของเหลว (เช่น่้ำ น้ำำ�า) จน้ำกวา่อาหารจะ
ออ่น้ำตุวัและน้ำ่�ม อยา่ใส่ว่ตัุถุดบ่เกน่้ำระดบัสู่งสุ่ดที่่�แส่ดงบน้ำโถ
หมายเหตุุ: หา้มน้ำึ�งอาหารส่ำาหรบัเดก็หากอาหารผ่า่น้ำการปั� น้ำมาแลว้
 9 	เมู้�อเสำร็จัสำิ�นก่�รปั� น	โปรดิปล่อยปุ่ มูคัวบื้คัุมูให้เป็นต้�มูปก่ต้ิ

 » ปุ่ มูคัวบื้คัุมูจัะก่ลับื้มู�อยู่ทั่่�ต้ำ�แหน่งปิดิโดิยอัต้โนมูัต้ิ
 10 	ถุอดิปลั�ก่เคัร้�อง
 11 	ถุอดิช้ดุิใบื้มู่ดิ	โปรดิระมูัดิระวังข้ณะถุอดิช้ดุิใบื้มู่ดิเน้�องจั�ก่อ�จัยังหลงเหล้อคัว�มูร้อนอยู่	นำ�

อ�ห�รทั่่�ปั� นออก่จั�ก่โถุ	ห�ก่จัำ�เป็น	ให้ใช้ไ้มู้พื่�ยทั่่�มู�พื่ร้อมูก่บัื้เคัร้�องน่�
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่าอาห้ารสำาห้ร้บเด้็กอย็ู่ใน่อุณห้ภูมิทุ่�ปั่ลอด้ภ้ย็ต่อเด้็ก

ระยะเวลาการน่�งและวัตถุุดิบั

ประเภทั่ข้องอ�ห�ร 		ประเภทั่ข้องอ�ห�ร 		ระยะเวล�ก่�รน่�งโดิยประมู�ณ*
  ผลไม้ Apple   5 น้ำาท้ี

  ส้ม   10 น้ำาท้ี

  พื่ีช้   10 น้ำาท้ี

  ล่กแพื่ร์   5 น้ำาท้ี

  ส่บปั่ะรด   15 น้ำาท้ี

  สีพื่ล่ม   10 น้ำาท้ี

   ผัก   แอสพื่ารากส่   10 น้ำาท้ี

  บรอค์โค์ลี�   20 น้ำาท้ี

  แค์รอท้   15 น้ำาท้ี

  กะหลำ�าดอก   15 น้ำาท้ี

  ติ้น้ำข่�น้ำฉ่าย   15 น้ำาท้ี

  ซ่ก่นิ้ำี   15 น้ำาท้ี

  ยี�หร่า   15 น้ำาท้ี

  ถ่�วแขก   20 น้ำาท้ี

  ติ้น้ำหอม   15 น้ำาท้ี

  ห่วหอม   15 น้ำาท้ี
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ประเภทั่ข้องอ�ห�ร 		ประเภทั่ข้องอ�ห�ร 		ระยะเวล�ก่�รน่�งโดิยประมู�ณ*
  ถ่�ว   20 น้ำาท้ี

  พื่ริกไท้ย   15 น้ำาท้ี

  ม่น้ำฝร่�ง   20 น้ำาท้ี

  ฟ่กท้อง   15 น้ำาท้ี

  สปีั่แน้ำช้   15 น้ำาท้ี

  ห่วสวีด   15 น้ำาท้ี

  ม่น้ำเท้ศู   15 น้ำาท้ี

  มะเขือเท้ศู   15 น้ำาท้ี

   เนื�อสัตว์   ไก ่เน้ำื�อว่ว เน้ำื�อแกะ หม่ ฯลฯ   20 น้ำาท้ี

   ปลา   ปั่ลาแซ่ลมอน้ำ ปั่ลาลิ�น้ำหมา 
ปั่ลาค์็อด ปั่ลาเท้ราติ์ ฯลฯ

  15 น้ำาท้ี

*อาหารท้่�งหมดติ้องห่�น้ำเป็ั่น้ำท้รงสี�เหลี�ยมเล็กๆ ท้ี�ใหญไ่ม่เกนิ้ำ 2-3 ซ่ม. 

หมู�ยเหตุ้:	บื้นถุว้ยต้วงจัะมู่มู�ต้รวัดิมูิลลิเมูต้รและหน่วยน�ทั่่ซ่�งเป็นระยะเวล�ก่�รน่�ง	 
(50	มูล.	=	5	น�ทั่่,	100	มูล.	=	10	น�ทั่่,	150	มูล.	=	15	น�ทั่่,	200	มูล.	=	20	น�ทั่่)

การทำาคัวามสะอาดและดูแลรักษา

ทุำาความสะอาด้เคร่�องห้ล้งใชุง้าน่ทุุกคร้�ง

ห้้ามจุ่มแทุ่น่มอเตอร์ใน่น่ำ�า

ห้้ามใชุส้ารฟัอกขั้าวห้ร่อน่ำ�าย็า/ย็าเม็ด้ฆ่่าเชุ่�อทุ่�เป็ั่น่สารเคม่กบ้เคร่�อง

ห้้ามใชุแ้ผั่น่ใย็ น่ำ�าย็าทุ่�ม่ฤทุธิ์ิ�กด้้กร่อน่ ห้ร่อขั้องเห้ลวทุ่�ม่ฤทุธิ์ิ�รุน่แรง เชุน่่ น่ำ�าม้น่ อะซีโ่ทุน่ ห้ร่อ
แอลกอฮอล์เพื่่�อทุำาความสะอาด้เคร่�องเป็ั่น่อ้น่ขั้าด้ 
 1 	ถุอดิปลั�ก่เคัร้�องและถุอดิโถุออก่จั�ก่แทั่่นมูอเต้อร์
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 2 	ถุอดิฝ่�โถุออก่มู�	แล้วก่ลับื้ฝ่�โถุให้คัวำ��ลง

 3 	ถุอดิต้ะแก่รงร่อนและว�ล์วออก่จั�ก่ฝ่�

 4 	ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิว�ล์วดิ้วยนำ��ร้อนและนำ��ย�ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิเล็ก่น้อย	แล้วใช้น้ำ��ก่อ๊ก่ล้�ง
 5 	ถุอดิช้ดุิใบื้มู่ดิออก่จั�ก่โถุ

 6 	ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิช้ดุิใบื้มู่ดิทัุ่ก่ช้ิ�นดิ้วยนำ��ก่อ๊ก่ทั่ันทั่่หลังก่�รใช้	้ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ล้�งทั่่อ
ภ�ยในช้ดุิใบื้มู่ดิแล้ว

โปั่รด้จ้บชุดุ้ใบม่ด้ด้้วย็ความระม้ด้ระว้งอย็่างสูง คมม่ด้ม่ความคมมาก
หมายเหตุุ: หากตุอ้งการที่ำาค์วามส่ะอาดชุ่ดใบมด่ใหล้ะเอย่ดย่�งขึ�น้ำ ค์ุณส่ามารถที่ำาค์วามส่ะอาด
ดว้ยเค์ร่�องลา้งจาน้ำไดห้ลงัการช่ำาระลา้ง
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 7 	ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิช้ิ�นสำ่วนอ้�นๆ	ทั่่�สำัมูผ่ัสำก่บัื้อ�ห�รดิ้วยนำ��ร้อนและนำ��ย�ทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิเล็ก่น้อย
ทั่ันทั่่หลังก่�รใช้้

หมายเหตุุ: ช่่�น้ำส่ว่น้ำที่ั�งหมดส่ามารถที่ำาค์วามส่ะอาดดว้ยเค์ร่�องลา้งจาน้ำได ้ยกเวน้้ำ แที่น่้ำมอเตุอร์
 8 	ห�ก่จัำ�เป็น	โปรดิใช้ผ้่้�เป่ยก่หมู�ดิเช้ด็ิทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิแทั่่นมูอเต้อร์
 9 	ต้รวจัสำอบื้เศษอ�ห�รทั่่�อ�จัเข้้�ไปอยู่ในแทั่้งคั์นำ��	โดิยมูองเข้้�ไปในช้อ่งเต้ิมูนำ��เพื่้�อต้รวจัห�เศษ

อ�ห�รภ�ยในแทั่้งคั์นำ��	หร้อต้รวจัสำอบื้ว่�นำ��มู่ส่ำทั่่�ผ่ิดิปก่ต้ิหร้อไมู่	และดิมูช้อ่งเก่บ็ื้นำ��ว่�มู่ก่ลิ�น
ทั่่�ไมู่พื่่งประสำงคั์หร้อก่ลิ�นไหมู้หร้อไมู่	ห�ก่เก่ดิิก่รณ่ดิังก่ล่�วข้่�น	โปรดิทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิแทั่้งคั์นำ��	
(ดิูทั่่�หัวข้้อ	‘ก่�รทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิแทั่้งคั์นำ��’	ในบื้ทั่น่�)	

 10 	เปิดิฝ่�ช้อ่งเต้ิมูนำ��ทั่ิ�งไว้เพื่้�อป้องแบื้คัทั่่เร่ยเต้ิบื้โต้

การข้จัดคัราบัตะกรันในแท้งคั์นำ�า
หากมีเศูษอาหารอย่่ใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�า เศูษอาหารเหล่าน้ำ่�น้ำอาจเข้าไปั่ติิดท้ี�ช้ิ�น้ำส่วน้ำท้ำาค์วามร้อน้ำใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�าได้
ใน้ำระหว่างการน้ำ่�งค์ร่�งถด่ไปั่ แค์่การช้ำาระล้างแท้้งค์์น้ำำ�าน้ำำ�าอย่างเดียวไม่ท้ำาให้เศูษอาหารเหล่าน้ำี�หล่ดออก
มาได้
น้ำอกจากน้ำี� ค์่ณย่งติ้องขจ่ดค์ราบติะกร่น้ำท้่ก 4 ส่ปั่ดาห์เพื่ื�อให้สามารถม่�น้ำใจใน้ำปั่ระสิท้ธีิภัาพื่การ
ท้ำางาน้ำของเค์รื�องได้อย่างเติ็มท้ี� การใช้น้้ำำ�ากรองหรือน้ำำ�าท้ี�ติ้มแล้วจ่งส่งผ่ลดีติ่อเค์รื�อง เน้ำื�องจากช้ว่ย
ลดการสะสมของค์ราบติะกร่น้ำ
สำาหร่บการกำาจ่ดเศูษอาหารและค์ราบติะกร่น้ำภัายใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�า โปั่รดปั่ฏิบิ่ติิติามค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำการขจ่ด
ค์ราบติะกร่น้ำด้าน้ำล่าง 

 1 	ต้รวจัดิูให้แน่ใจัว่�ปิดิสำวิต้ช้เ์คัร้�องแล้ว
 2 	เต้ิมูนำ��สำ้มูสำ�ยช้ขู้�ว	(ก่รดิอะซต่้ิก่	8%)	50	มูล.	ลงในนำ��	150	มูล.
หมายเหตุุ: ค์ุณส่ามารถใช่ส้่ารขจดัค์ราบตุะกรนั้ำที่่�มก่รดซิท่ี่รก่ได ้หา้มใช่ส้่ารขจดัค์ราบตุะกรนั้ำช่น้ำด่
อ่�น้ำ
 3 	เต้ิมูสำ�รประก่อบื้นำ��สำ้มูสำ�ยช้	ู(หร้อก่รดิซทิั่ริก่)	และนำ��ลงในช้อ่งเก่บ็ื้นำ��
 4 	ปิดิฝ่�ช้อ่งเต้ิมูนำ��	
 5 	ว�งโถุเปล่�	(ไมู่มู่อ�ห�รอยู่ดิ้�นใน)	ทั่่�ประก่อบื้ก่บัื้ช้ดุิใบื้มู่ดิและฝ่�เสำร็จัสำมูบืู้รณ์บื้นแทั่่น

มูอเต้อร์ทั่่�ต้ำ�แหน่งก่�รน่�ง	(โดิยพื่ลิก่ฝ่�ให้คัวำ��ลง)	
 6 	หมูุนปุ่ มูคัวมูคัุมูไปทั่่�ต้ำ�แหน่งก่�รน่�ง	

 » ไฟแสำดิงก่�รน่�งจัะสำว่�งข้่�นเป็นสำ่สำ้มูเพื่้�อแสำดิงว่�เคัร้�องก่ำ�ลังทั่ำ�ก่�รน่�ง
 7 	ปิดิเคัร้�องหลังผ่่�นก่�รน่�งไปประมู�ณ	5-6	น�ทั่่	แล้วดิ่งปลั�ก่ออก่	
 8 	เทั่สำ�รประก่อบื้นำ��สำ้มูสำ�ยช้ขู้�ว	(ก่รดิอะซต่้ิก่	8%)	และนำ��ออก่จั�ก่แทั่้งคั์นำ��

 9 	ใช้น้ำ��สำะอ�ดิล้�งแทั่้งคั์นำ��และโถุให้ละเอ่ยดิหล�ยๆ	คัรั�ง	
 10 	เต้ิมูนำ��	200	มูล.	ลงในแทั่้งคั์นำ��	แล้วรอให้เคัร้�องดิำ�เนินข้ั�นต้อนก่�รน่�ง	โถุเปล่�	20	น�ทั่่จัน

เสำร็จั	จั�ก่นั�นจั่งนำ�ไปทั่ำ�อ�ห�รไดิ้	
 11 	เปิดิฝ่�ช้อ่งเต้ิมูนำ��ทั่ิ�งไว้เพื่้�อป้องก่นัแบื้คัทั่่เร่ยเต้ิบื้โต้
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การร่ไซเคัิล

– ส่ญล่กษณ์น้ำี�หมายค์วามว่า ค์่ณจะติ้องไม่น้ำำาผ่ลิติภั่ณฑ์์ไฟฟ้าไปั่ท้ิ�งรวมกบ่ขยะภัายใน้ำ
บ้าน้ำท้่�วไปั่

– ปั่ฏิบิ่ติิติามกฎภัายใน้ำปั่ระเท้ศูของค์่ณสำาหร่บการค์่ดแยกผ่ลิติภั่ณฑ์์ไฟฟ้า

การจัดเก็บั

 1 	เทั่นำ��ออก่จั�ก่แทั่้งคั์นำ��ก่อ่นจััดิเก่บ็ื้เคัร้�อง

 2 	ต้รวจัสำอบื้ให้แน่ใจัว่�ทัุ่ก่ช้ิ�นสำ่วนแห้งและสำะอ�ดิก่อ่นนำ�ไปจััดิเก่บ็ื้	(ดิูทั่่�บื้ทั่	‘ก่�รทั่ำ�คัว�มูสำะอ�ดิ
และก่�รบื้ำ�รุงรัก่ษ�’)

 3 	จััดิเก่บ็ื้โดิยให้ช้ดุิใบื้มู่ดิอยู่ภ�ยในโถุเพื่้�อป้องก่นัคัว�มูเสำ่ยห�ย
 4 	ห้�มูว�งฝ่�ไว้บื้นโถุและห้�มูเปิดิฝ่�ช้อ่งเต้ิมูนำ��ทั่ิ�งไว้เพื่้�อป้องก่นัแบื้คัทั่่เร่ยเต้ิบื้โต้

ฝ่่ายสนับัสนุน

หากติ้องการด่ข้อม่ลการสน้ำ่บสน้ำ่น้ำผ่ลิติภั่ณฑ์์ท้่�งหมด เช้น่้ำ ค์ำาถามท้ี�พื่บบ่อย โปั่รดไปั่ท้ี� 
www.philips.com/support

ข้้อมูลทางเทคันิคั

– แรงด่น้ำไฟฟ้า/กำาล่งไฟ: ด่ป้ั่ายระบ่ข้อม่ลผ่ลิติภั่ณฑ์์ท้ี�อย่่ด้าน้ำล่างของเค์รื�อง
– ค์วามจ่ส่งส่ดของแท้้งค์์น้ำำ�า: 200 มล
– ค์วามจ่ส่งส่ดของโถป่ั่� น้ำของเหลว: 450 มล
– การป้ั่องกน่้ำ: ระบบท้ำาค์วามร้อน้ำพื่ร้อมค์วบค์่มอ่ณหภั่มิและระบบล็อกน้ำิรภั่ย
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การแก้ปัญหา

บท้น้ำี�ได้รวบรวมป่ั่ญหาท้่�วไปั่เกี�ยวกบ่เค์รื�องซ่่�งค์่ณอาจพื่บได้ หากไม่สามารถแกป่้ั่ญหาด้วยข้อม่ล
ด้าน้ำล่างได้ โปั่รดเข้าไปั่ท้ี� www.philips.com/support เพื่ื�อด่ค์ำาถามท้ี�ถก่ถามถง่บ่อยหรือติิดติ่อ
ศู่น้ำย์บริการล่กค์้าใน้ำปั่ระเท้ศูของค์่ณ 

ปัญห� 		สำ�เหตุ้ทั่่�เป็นไปไดิ้ 		ก่�รแก่ปั้ญห�

  เค์รื�องไม่ท้ำางาน้ำ   เค์รื�องใช้ไ้ฟฟ้าน้ำี�มา
พื่ร้อมระบบล็อกน้ำิรภั่ย 
เค์รื�องจะไม่ท้ำางาน้ำ หาก
ช้ิ�น้ำส่วน้ำติ่างๆ ปั่ระกอบ
เข้ากบ่แท้่น้ำมอเติอร์ไม่
ถก่ติ้อง

  ปั่ระกอบท้่กช้ิ�น้ำส่วน้ำอย่างถก่ติ้อง ด่ท้ี�บท้ ‘การใช้้
งาน้ำ’

  ไฟแสดงการน้ำ่�งไม่
สว่าง

  ติ่วเค์รื�องไม่ได้เช้ื�อมติ่อ
กบ่สายไฟหล่ก

  เสียบปั่ล่�กไฟเข้ากบ่เติ้าร่บบน้ำผ่น้ำ่ง

  โถไม่ได้วางอย่่บน้ำแท้่น้ำ
มอเติอร์อย่างถก่ติ้อง

  วางโถลงบน้ำแท้่น้ำมอเติอร์อย่างถก่ติ้อง

  ค์่ณติ้องการเริ�มการ
น้ำ่�งข่�น้ำติอน้ำติ่อไปั่ท้่น้ำท้ีท้ี�
เสร็จสิ�น้ำข่�น้ำติอน้ำแรก

  ปิั่ดเค์รื�อง แล้วรอให้เค์รื�องเย็น้ำลงส่กพื่่กหน้ำ่�งกอ่น้ำ
เริ�มการน้ำ่�งข่�น้ำติ่อไปั่

  ว่ติถด่ิบไม่ร้อน้ำท้่�ว
กน่้ำท้่�งหมด

  ว่ติถด่ิบใน้ำโถมีขน้ำาด
ใหญเ่กนิ้ำไปั่ ใน้ำโถมี
อาหารมากเกนิ้ำไปั่ หรือ
ค์่ณอาจน้ำ่�งอาหารไม่
น้ำาน้ำพื่อ

  ห่�น้ำอาหารเป็ั่น้ำช้ิ�น้ำเล็กๆ (2-3 ซ่ม.) ลดปั่ริมาณ
อาหารใน้ำโถลง หรือเลือกระยะเวลาการน้ำ่�งให้
น้ำาน้ำข่�น้ำ (ส่งส่ด 20 น้ำาท้ี) ติรวจสอบติำาราอาหาร
และ/หรือติารางเวลาใน้ำบท้ ‘ระยะเวลาการน้ำ่�งและ
ว่ติถด่ิบ’ เพื่ื�อให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณเลือกระยะเวลาการน้ำ่�งท้ี�
เหมาะสมกบ่ว่ติถด่ิบหรือส่ติรอาหารท้ี�ติ้องการ

  เค์รื�องไม่พื่่น้ำไอน้ำำ�า   ค์่ณไม่ได้เติิมน้ำำ�าลงใน้ำ
เค์รื�อง

  ปิั่ดเค์รื�อง แล้วเติิมน้ำำ�าลงไปั่ใน้ำปั่ริมาณท้ี�เหมาะสม

  ค์่ณวางโถบน้ำแท้่น้ำ
มอเติอร์ผ่ิดติำาแหน้ำ่ง

  วางโถบน้ำเค์รื�องใน้ำติำาแหน้ำ่งท้ี�ถก่ติ้อง (ด่ท้ี�ห่วข้อ 
‘การน้ำ่�ง’ ใน้ำบท้ ‘การใช้ง้าน้ำ’)

  ระยะเวลาการน้ำ่�ง
น้ำาน้ำเกนิ้ำไปั่หรือไม่
สามารถท้ำาการ
น้ำ่�งได้

  มีค์ราบติะกร่น้ำสะสมใน้ำ
แท้้งค์์น้ำำ�ามากเกนิ้ำไปั่

  ขจ่ดติะกร่น้ำใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�า ด่ท้ี�บท้ ‘การท้ำาค์วาม
สะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ใน้ำห่วข้อ ‘การขจ่ดค์ราบ
ติะกร่น้ำ’
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  ไอน้ำำ�าพ่ื่่งออกมา
จากช้อ่งเติิมน้ำำ�า

  ฝาของช้อ่งเติิมน้ำำ�าปิั่ด
ไม่สน้ำิท้

  ปิั่ดฝาช้อ่งเติิมน้ำำ�าให้สน้ำิท้ (เสียงด่ง ‘ค์ลิก’)

  ช้อ่งระบายไอน้ำำ�าบน้ำแท้่น้ำ
มอเติอร์มีอาหารหรือ
ค์ราบติะกร่น้ำอ่ดติ่น้ำอย่่

  ท้ำาค์วามสะอาดช้อ่งระบายไอน้ำำ�าด้วยว่ติถป่ั่ลาย
แหลมโดยระว่งไม่ให้ซ่ลีเสียหาย และปั่ฏิบิ่ติิติามค์ำา
แน้ำะน้ำำาใน้ำการขจ่ดค์ราบติะกร่น้ำติ่อไปั่ ด่ท้ี�บท้ 'การ
ท้ำาค์วามสะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ใน้ำห่วข้อ 'การ
ขจ่ดค์ราบติะกร่น้ำ'

  ร่ไอน้ำำ�าท้ี�ฝามีสิ�งอ่ดติ่น้ำ   ถอดวาล์ว แล้วท้ำาค์วามสะอาดร่ไอน้ำำ�าท้ี�ฝาให้ถก่
ติ้อง

  ไฟแสดงการน้ำ่�ง
สว่างข่�น้ำมาอีก
ค์ร่�งหล่งเสร็จสิ�น้ำ
การน้ำ่�งแล้ว เค์รื�อง
ส่งเสียงเติือน้ำข่�น้ำ
อีกค์ร่�งเมื�อผ่่าน้ำไปั่
ส่กพื่่กหน้ำ่�ง

  ค์่ณอาจเผ่ลอท้ิ�งโถไว้
บน้ำฐาน้ำน้ำาน้ำกว่า 10 
น้ำาท้ีและลืมปิั่ดเค์รื�อง

  ปิั่ดเค์รื�องภัายใน้ำ 10 น้ำาท้ีหล่งเสร็จสิ�น้ำข่�น้ำติอน้ำการ
น้ำ่�ง จากน้ำ่�น้ำจ่งป่ั่� น้ำอาหารหรือน้ำำาอาหารออกจากโถ

  ช้ด่ใบมีดหรือช้ด่
มอเติอร์ไม่หม่น้ำ

  มีอาหารใน้ำโถมากเกนิ้ำไปั่   ปิั่ดสวิติช้เ์ค์รื�อง จากน้ำ่�น้ำลดปั่ริมาณส่วน้ำผ่สมใน้ำ
การป่ั่� น้ำให้น้ำ้อยลง ห้ามใส่อาหารลงไปั่ใน้ำโถจน้ำเกนิ้ำ
ขอบด้าน้ำบน้ำของช้ด่ใบมีดสีเขียว

  มีกลิ�น้ำท้ี�ไม่พื่่ง
ปั่ระสงค์์ออกมา
จากช้ด่มอเติอร์
ติลอดการท้ำางาน้ำ 
ใน้ำช้ว่ง 2-3 ค์ร่�ง
แรกท้ี�ใช้เ้ค์รื�องป่ั่� น้ำ

  เป็ั่น้ำเหติ่การณ์ปั่กติิ   หากย่งมีกลิ�น้ำไม่พื่่งปั่ระสงค์์ออกจากเค์รื�องหล่ง
การใช้ง้าน้ำไปั่แล้ว 2-3 ค์ร่�ง โปั่รดติรวจสอบว่า
ปั่ริมาณอาหารส่มพื่่น้ำธี์กบ่ระยะเวลาท้ี�ใช้ห้รือไม่ ด่
ได้ท้ี�บท้ 'ระยะเวลาการน้ำ่�งและว่ติถด่ิบ'

  เค์รื�องย่งค์ง
ส่งกลิ�น้ำไม่พื่่ง
ปั่ระสงค์์ออกมา
หล่งใช้ง้าน้ำไปั่แล้ว 
2-3 ค์ร่�ง

  ค์่ณใส่อาหารลงใน้ำโถ
มากเกนิ้ำไปั่หรือใช้ร้ะยะ
การป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำไปั่

  โปั่รดใส่อาหารใน้ำปั่ริมาณท้ี�น้ำ้อยลงและอย่าใช้ร้ะยะ
เวลาการป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 30 วิน้ำาท้ีใน้ำแติ่ละค์ร่�ง

  เค์รื�องส่งเสียง
ด่งมาก ส่งกลิ�น้ำ
ไม่พื่่งปั่ระสงค์์ 
ส่มผ่่สแล้วร้อน้ำ มี
ค์ว่น้ำออกมา ฯลฯ

  มีอาหารใน้ำโถมากเกนิ้ำไปั่   ปิั่ดสวิติช้เ์ค์รื�อง จากน้ำ่�น้ำลดปั่ริมาณส่วน้ำผ่สมใน้ำ
การป่ั่� น้ำให้น้ำ้อยลง
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  ค์่ณใช้เ้ค์รื�องน้ำาน้ำเกนิ้ำไปั่
โดยไม่ได้พื่่กเค์รื�อง

  อย่าใช้ร้ะยะเวลาการป่ั่� น้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ  
30 วิน้ำาท้ีติ่อค์ร่�ง

  ฝาโถมีรอยร่�ว   ค์่ณปั่ระกอบฝาโถไม่ถก่
ติ้อง

  ปั่ระกอบฝาโถอย่างถก่ติ้อง ด่ท้ี�บท้ ‘การใช้ง้าน้ำ’

  มีอาหารใน้ำโถมากเกนิ้ำไปั่   ปิั่ดสวิติช้เ์ค์รื�อง จากน้ำ่�น้ำลดปั่ริมาณส่วน้ำผ่สมใน้ำ
การป่ั่� น้ำให้น้ำ้อยลง

  มีจ่ดสีขาวบน้ำท้ี�
เติิมน้ำำ�าและ/หรือ
บน้ำโถ ติะแกรง
ร่อน้ำ และฝาปิั่ด

  ค์ราบติะกร่น้ำกอ่ติ่วบน้ำ
ช้ิ�น้ำส่วน้ำเหล่าน้ำี�

  เป็ั่น้ำเหติ่การณ์ปั่กติิ ขจ่ดติะกร่น้ำเป็ั่น้ำปั่ระจำา  
ด่ท้ี�บท้ ‘การท้ำาค์วามสะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ใน้ำ
ห่วข้อ ‘การขจ่ดค์ราบติะกร่น้ำ’

  เค์รื�องมีเสียงด่ง
มากขณะการป่ั่� น้ำ

  ติะแกรงร่อน้ำไม่ย่ดติิด
กบ่ฝาโถ

  ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าติะแกรงร่อน้ำย่ดติิดกบ่ฝาโถ

  น้ำำ�าใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามี
สีผ่ิดปั่กติิเมื�อเท้
ออกมาหรือเมื�อ
ลงไปั่ใน้ำโถขณะ
ท้ำาการน้ำ่�ง หรือน้ำำ�า
ใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามีกลิ�น้ำ
ไม่พื่่งปั่ระสงค์์

  เศูษอาหารได้เข้าไปั่ใน้ำ
แท้้งค์์น้ำำ�าใน้ำระหว่างการ
ใช้ง้าน้ำ

  ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�าติามค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำบท้ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ห่วข้อ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�า’ ใช้ง้าน้ำเค์รื�องติามค์ำา
แน้ำะน้ำำาอย่างเค์ร่งค์ร่ด ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณ
ไม่ได้เติิมน้ำำ�าลงใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามากเกนิ้ำไปั่ (ส่งส่ด 200 
มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงใน้ำโถจมากเกนิ้ำไปั่ (ห้ามใส่
อาหารลงใน้ำโถจน้ำเกนิ้ำขอบด้าน้ำบน้ำของช้ด่ใบมีดสี
เขียว) อย่าน้ำ่�งว่ติถด่ิบช้ด่เดียวกน่้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 20 น้ำาท้ี
และอย่าใส่น้ำำ�าสำาหร่บการน้ำ่�งลงไปั่ใน้ำโถโดยติรง และ
โปั่รดติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าวาล์วท้ี�ฝาเข้าท้ี�แล้ว
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  แท้งค์์น้ำำ�ามีกลิ�น้ำ
อาหารปิั่� งย่าง
หรือไหม้ออกมา

  เศูษอาหารได้เข้าไปั่ใน้ำ
แท้้งค์์น้ำำ�าขณะใช้ง้าน้ำ
และติิดอย่่ท้ี�ช้ิ�น้ำส่วน้ำ
ท้ำาค์วามร้อน้ำ

  ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�าติามค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำบท้ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ห่วข้อ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�า’ ใช้ง้าน้ำเค์รื�องติามค์ำา
แน้ำะน้ำำาอย่างเค์ร่งค์ร่ด ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณ
ไม่ได้เติิมน้ำำ�าลงใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามากเกนิ้ำไปั่ (ส่งส่ด 200 
มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงใน้ำโถจมากเกนิ้ำไปั่ (ห้ามใส่
อาหารลงใน้ำโถจน้ำเกนิ้ำขอบด้าน้ำบน้ำของช้ด่ใบมีดสี
เขียว) อย่าน้ำ่�งว่ติถด่ิบช้ด่เดียวกน่้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 20 น้ำาท้ี
และอย่าใส่น้ำำ�าสำาหร่บการน้ำ่�งลงไปั่ใน้ำโถโดยติรง และ
โปั่รดติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าวาล์วท้ี�ฝาเข้าท้ี�แล้ว

  มีจ่ดสีดำาใน้ำ
อาหารสำาหร่บเด็ก
หรือน้ำำ�าใน้ำโถมีสี
ผ่ิดปั่กติิ

  เศูษอาหารได้เข้าไปั่ใน้ำ
แท้้งค์์น้ำำ�าขณะใช้ง้าน้ำ
และติิดอย่่ท้ี�ช้ิ�น้ำส่วน้ำ
ท้ำาค์วามร้อน้ำ ซ่่�งท้ำาให้
เศูษอาหารเหล่าน้ำี�กลาย
เป็ั่น้ำติะกอน้ำขน้ำาดเล็ก
เข้าส่่โถระหว่างการน้ำ่�ง

  ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�าติามค์ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำบท้ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดและการบำาร่งร่กษา’ ห่วข้อ ‘การ
ท้ำาค์วามสะอาดแท้้งค์์น้ำำ�า’ ใช้ง้าน้ำเค์รื�องติามค์ำา
แน้ำะน้ำำาอย่างเค์ร่งค์ร่ด ติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าค์่ณ
ไม่ได้เติิมน้ำำ�าลงใน้ำแท้้งค์์น้ำำ�ามากเกนิ้ำไปั่ (ส่งส่ด 200 
มล.) และไม่ได้ใส่อาหารลงใน้ำโถจมากเกนิ้ำไปั่ (ห้ามใส่
อาหารลงใน้ำโถจน้ำเกนิ้ำขอบด้าน้ำบน้ำของช้ด่ใบมีดสี
เขียว) อย่าน้ำ่�งว่ติถด่ิบช้ด่เดียวกน่้ำน้ำาน้ำเกนิ้ำ 20 น้ำาท้ี
และอย่าใส่น้ำำ�าสำาหร่บการน้ำ่�งลงไปั่ใน้ำโถโดยติรง และ
โปั่รดติรวจสอบให้แน้ำ่ใจว่าวาล์วท้ี�ฝาเข้าท้ี�แล้ว
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