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คาํแนะนําการใชง้าน
เครือ่งปั่น (สาํหรบัใชภ้ายในครวัเรอืน)
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In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the 
instructions below.

 The following indications indicate the degree of damage caused by incorrect operation.

 The symbols are classifi ed and explained as follows. 

 Safety Precautions Make sure to follow these instructions

WARNING Indicates serious 
injury or death. CAUTION

Indicates risk of 
injury or property 
damage.

  
This symbol indicates prohibition.

This symbol indicates requirement that must 
be followed.

 WARNING

 ● Do not damage the Cord or the Plug.
 ● Do not use the appliance if the Cord or the Plug is damaged or the Plug is loosely connected to the 
outlet.
• If the Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service Centre or similarly qualifi ed 

persons in order to avoid a hazard.
 ● Do not plug or unplug with wet hands.
 ● Do not operate the appliance when the Cord is wound.
 ● Do not immerse the Motor Housing in water or splash water on it. 
 ● Do not disassemble, repair or modify the appliance.
• Please contact your Service Centre for repairing.

 ● Do not insert any objects in the vent or the gap.
• Especially metal objects such as pins or wires.

 ● Do not try to remove the Blender Lid when the appliance is still operating.
 ● Do not use hot water (over 60 °C) to clean or place near a fi re to dry the appliance.
 ● Do not place hot ingredients (over 60 °C) in the Blender Jug or the Mill Container.
 ● Do not operate without the Blender Jug Base and the Blender Jug in place correctly.
 ● Do not operate without the Mill Container Base and the Mill Container in place correctly.
 ● Do not insert fi ngers or utensils such as spoon or fork into the Blender Jug while the appliance is 
operating.

 ● Do not remove the Blender Jug or the Mill Container when the motor is still rotating.
 ● Do not push the Safety Lock Pin and any Safety Levers with any instrument such as stick as the 
appliance may be switched on.

 ● Make sure the voltage indicated on the label of the appliance is the same as your local supply.
• Also avoid plugging other devices into the same outlet to prevent electric overheating. However, if you 

are connecting a number of plugs, make sure the total wattage does not exceed the rated wattage of the 
outlet.

 ● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To prevent electric shock, fi re caused by a short circuit, burning, injury
or smoke.

Thank you for purchasing this Panasonic product.

• Please read this Operating Instructions carefully in order to use this product correctly and safely.

• Before using this product, please give your special attention to the Safety Precautions.

• Please keep this Operating Instructions for future use.

• Panasonic will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
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 CAUTION
To prevent electric shock, fi re caused by a short circuit, burning, injury

or smoke.

 WARNING

 ● Do not replace any parts of the appliance with non-genuine spare parts.
 ● Do not leave the appliance unattended when it is in operation.
• When leaving the appliance unattended, turn the power Off.

 ● Do not use the appliance in the following places:
• Any uneven surface, on non-heat resistant carpet, table cloth, etc.
• The place where it may be splashed with water or near a heat source.

 ● Do not blend more than 1.5 L working capacity marked on the Blender Jug. 
 ● Do not place more than the maximum working capacity allowed for the Mill Container. Follow the 
recommended ingredient amount for processing.

 ● Do not operate without the Blender Lid and the Inner Lid in place correctly for the Blender Jug.

 ● Make sure to hold the Plug when unplugging. Never pull on the Cord.
 ● Ensure to operate and rest the appliance based on the table below:

Function Operating Time 
(minutes)

Rest Time 
(minutes)

Blender 2 2
Wet & Dry Mill 1 2

 ● Unplug the appliance when not in use.
 ● When carrying the appliance, be sure to hold the Motor Housing with both hands.
 ● Switch off the appliance and disconnect from the power supply before changing accessories or 
approaching parts that move in use.

 ● Care shall be taken when handling the sharp Cutting Blades, emptying the Blender Jug or the Mill 
Container and during cleaning.

 ● Operate the appliance on a clean, fl at, hard and dry surface.
 ● If the Blender Cutting Blade gets stuck, switch off immediately and unplug. Do not insert fi nger into the 
Blender Jug. Use the Scraper to remove the ingredients that are blocking the Blender Cutting Blade.

 ● This product is intended for household use only.
 ● Ensure to clean the surfaces in contact with food after use. (See Page EN11 "After Use".)

 ● Insert the Plug fi rmly.
• Otherwise it may cause electric shock and fi re caused by the heat that may generate around the Plug.

 ● Clean the Plug regularly.
• A soiled Plug may cause insuffi cient insulation due to the moisture, and may cause fi re.

 ● Discontinue using the appliance immediately and unplug in the unlikely event that this appliance stops 
working properly.
e.g. for abnormal occurrences or breaking down:
• The Plug or the Cord becomes abnormally hot.
• The Cord is damaged or there has been a power failure.
• The Motor Housing is deformed, has visible damage or is abnormally hot.
→ Please unplug the appliance immediately and contact the Service Centre for advice or a repair.

 ● Be careful if hot liquid is poured into the Blender Jug as it can be ejected out of the appliance due to a 
sudden steaming.
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 Parts Identifi cation

Note:
• Do not push the Safety Lock Pin and any Safety Levers with any instrument such as stick.
• Do not pour liquids or ingredients at the Safety Lock Pin and Control Panel area.
• Keep the Safety Lock Pin and Safety Lever area clean to avoid foreign particles accumulating in the area.

The Safety Lock mechanism has been designed to prevent the appliance from switching on when the appliance is 
not properly in place.

* The shape of the Plug may vary according to regions or countries.

Blender

1500

1000

500

One scale
approx. 0.25 L

Blender 
Lid

Scraper

Inner 
Lid

Blender
Gasket

Blender 
Cutting Blade

Blender 
Jug Base

Blender 
Jug (Glass)

Working 
Capacity:
1.5 L

Wet & Dry Mill

Mill Container

Mill Gasket

Mill Cutting Blade

Mill Container Base

Safety Lever

Safety Lock Pin

Motor 
Housing

Cord Plug*Control 
Panel

Lower 
Connector

Operation Label (included)
Stick on the Motor Housing to refer to 
the defi nition of the Control Panel icons. 
The correct position to stick on the 
Motor Housing is written on the label. 
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Wash each part before using the appliance for the fi rst time.

Note:
• Place your thumb on the Rib when assembling or disassembling the Blender Jug or 

Mill Container to its Base for easier turning. Rib

To Disassemble

Blender

Turn the Blender Jug Base 
clockwise to disassemble.
• Be careful with the Blender 

Cutting Blade.
Pull up the Blender Jug to 
release from the Blender Jug 
Base.

1500

1000

500

Wet & Dry Mill

Turn the Mill Container 
upside down and turn the Mill 
Container Base anticlockwise 
to disassemble.
• Be careful with the Mill Cutting 

Blade.
Pull up the Mill Container Base 
to release the Mill Container.

To Assemble

Blender

Place the Blender Gasket to 
the Blender Jug Base.
• If the Blender Gasket is not 

placed, it will cause leakage.
Follow the assembly 
sequence in the direction 
of arrow as illustrated. 
Attach the Blender Jug to 
the Blender Jug Base and 
tighten the Blender Jug Base 
anticlockwise to assemble.
• Ensure that the Blender Gasket 

is set properly and the Blender 
Jug is tightened securely. 
Otherwise, it may cause leakage.

• Do not attach or remove the 
Blender Jug after the Blender 
Jug Base is placed on the Motor 
Housing. The liquid will leak or 
the motor will not operate.

1500

1000

500

Wet & Dry Mill

Turn the Mill Container upside 
down.
Place the Mill Gasket to the 
Mill Container.
• If the Mill Gasket is not placed, 

it will cause leakage.
Attach the Mill Container 
Base to the Mill Container and 
tighten the Mill Container Base 
clockwise to assemble.
• Make sure that the groove of the 

Mill Gasket is fi tted properly on 
the edge of the Mill Container. 
Otherwise, it may cause 
leakage.

• Do not attach or remove the 
Mill Container after the Mill 
Container Base is placed on 
the Motor Housing. The liquid 
will leak or the motor will not 
operate.

Mill Container
Mill Gasket

Control Panel

* Use this function for intermittent operation until the required blending texture is obtained.

 Before Use

P1 P221

Pudding

Baby Food

Soup

Juice/Smoothie

Peanuts Crush

Ice Crush

Cleaning

Off Speed 1 Speed 2 Pulse 1*
(Low speed 

pulse)

Pulse 2*
(High speed 

pulse)
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Function Menu Speed Quantity Operating Time (approx.) Remarks

(Blender)

 (Pudding) 1 350 - 1 000 mL Max 10 sec Remove the fl oating bubbles if necessary.

(Baby 
Food)

Porridge 1 300 - 600 g 30 - 60 sec

For porridge:
-  Recommended ratio of rice:water is 1:10.
For boiled spinach:
-  Recommended ratio of boiled spinach:water 

is 2:1.
-  Boil the spinach more than 5 minutes to 

soften it.
For boiled carrot:
-  Place the same amount of water as the 

ingredients and blend.
For all menus:
-  After blending the baby food, transfer it to 

another container and sterilise by heating.

Boiled 
Spinach + 

water
1 300 - 400 g 60 - 120 sec

Boiled 
Carrot 
+ water

1 250 - 800 g 30 - 120 sec

 (Ice Crush) P1 Max 300 g Max 40 times
(1 sec ON, 1 sec OFF)

-  Only use approximately 2.5 cm ice cubes 
or less which are made with a household 
refrigerator. Do not use commercial ice 
cubes.

- Blend until there is no sound.
-  If the crushed ice stick to the wall of the 

Blender Jug, turn off the appliance and 
remove the Blender Lid. Insert the Scraper 
to circulate.

 (Soup) 2 250 - 1 000 mL Max 2 min -

 (Juice/Smoothie) 2 250 - 1 500 mL Max 2 min

For Smoothie:
-  Only use approximately 2.5 cm ice cubes 

or less which are made with a household 
refrigerator. Do not use commercial ice 
cubes and ensure to add liquid or place 
ingredients with high water content.

Cookie Crush P1 Max 150 g
Blend until a desired 
texture is obtained 

(1 sec ON, 
1 sec OFF)

-  If the cookie is 5 cm or more, break it before 
inserting into the Blender Jug.

-  If the cookie stick to the wall of the Blender 
Jug, turn off the appliance and remove the 
Blender Lid. Insert the Scraper to circulate.

 (Cleaning) P2 750 mL 3 - 10 times 
(1 sec ON, 1 sec OFF) Operate with water only. 

(Wet & 
Dry Mill)

Coffee Beans 2 Max 50 g 15 - 30 sec
-

Pepper 2 Max 20 g Max 60 sec

Dried Chilli 2 Max 20 g Max 60 sec Remove the seeds.

 (Peanuts Crush) P1 Max 70 g Max 20 times 
(1 sec ON, 1 sec OFF) Remove peanut shell and skin.

Fresh Chilli 2 50 g + 20 mL of water Max 60 sec -

Soft Food

Porridge 2 Max 200 g Max 60 sec

For porridge:
-  Recommended ratio of rice:water is 1:10.
-  If the rice grain adheres to the side of the Mill 

Container and cannot be blended, disassemble 
the Mill Container, stir it and restart.

For boiled spinach:
-  Cut it to 1 cm long.
-  Place the same amount of water as the 

ingredients and blend.
-  Boil the spinach more than 5 minutes to 

soften it.
For both menus:
-  After blending the soft food, transfer it to 

another container and sterilise by heating.

Boiled 
Spinach + 

water
2 Max 160 g Max 60 sec

 (Cleaning) P2 100 mL 3 - 10 times 
(1 sec ON, 1 sec OFF) Operate with water only. 

 Guide of Menus and Functions

Note:
Blender

• When placing viscous or low water ingredients (such as boiled beans or garlic), do not exceed 1/3 of the Blender Jug 
capacity and do not operate using Speed 1.

• Add soft ingredients (fruits, vegetables) into the Blender Jug before adding in other ingredients. 
Cut them into small pieces (2-3 cm cubes).

• For Juice/Smoothie, follow the sequence of ingredients to be put into the Blender Jug: (i) Liquid (ii) Soft ingredients 
(iii) Hard ingredients (iv) Ice cubes.

• Before blending hard ingredients (such as carrot), cut it into small pieces (1-2 cm long). 
• Do not blend food of 60 °C or higher.
• Do not operate exceeding the rated operation time (2 min ON, 2 min OFF).

Wet & Dry Mill
• Do not operate exceeding the rated operation time (1 min ON, 2 min OFF).
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 How to Use Blender

Note:
• Working capacity: 1.5 L
• Do not operate with an empty Blender Jug.
• This Blender cannot be operated if the Blender Jug is not in place correctly.
• If the Blender Cutting Blade gets stuck, switch off immediately and unplug. Do not insert fi ngers into the Blender Jug. 

Use the Scraper to remove the ingredients that are blocking the Blender Cutting Blade.
• When removing the ingredients, be careful with the Blender Cutting Blade.
• Ensure to assemble the Blender Jug Base to the Blender Jug. Do not use the Mill Container Base for this assembly. 
• Do not drop the appliance to avoid damaging it.
• Do not store liquid in the Blender Jug.
• It is prohibited to place the following kinds of ingredients in the Blender Jug: Meat, fi sh, hard ingredients (example: 

turmeric, dried soya beans, frozen ingredients, Cassia cinnamon), very sticky ingredients (example: peanut butter), 
ingredients with low water content (example: mashed potato) or commercial ice cubes.

 

Place the ingredients in the Blender Jug.
Close the Blender Lid.
• Make sure the Inner Lid is attached.

 Make sure the switch is off. Place the Blender Jug according to the triangle marks on the Blender Jug Base and 
Motor Housing, as A. 
Rotate the Blender Jug (left and right) a few times when it does not fi t properly to the Motor Housing.
 Turn the Blender Jug Unit clockwise until a “click” sound is heard and make sure the marks are aligned as B.
Plug into the rated power supply.
Turn on the Blender by pressing the required speed.
• Support the Blender Lid while in use to ensure that it is tightly closed.

A B

P1 P221

After blending, switch off by pressing the  button.
Unplug.
 Turn the Blender Jug anticlockwise to remove it from the Motor Housing.
 Remove the ingredients. Be careful when pouring the mixture from the Blender Jug as it may spill.
• Avoid getting soiled with the ingredients.

P1 P221
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 How to Use Blender (Continued)

How to Use Scraper
 Use the Scraper when:

• The ingredients are hard to blend due to too little liquid. (For example: chilli, curry dishes)
•  The ingredients stick to the side of the Blender Jug. (For example: garlic, leaves, crushed ice)
•   The ingredients stick to the bottom of the Blender Cutting Blade. (For example: crushed ice)

Note:
• Use the Scraper during blending only through the Blender Lid opening.
• Do not use the Scraper from other models for this product.
• Make sure the Inner Lid is attached when the Scraper is not used.

Turn off the appliance and remove the Inner Lid carefully.
 Slowly slide the Scraper through the Blender Lid opening to perform operation. The Scraper can be inserted 
through the Blender Lid opening while blending without interfering with the Blender Cutting Blade. 

Crushed ice removal

Remove the crushed ice inside the Blender Jug.
 Disassemble the Blender Jug Base (page EN5).
Use the Scraper to remove any crushed ice beneath the Blender Cutting Blade.
*Be careful with the Blender Cutting Blade.

1500

1000

500

MX-KM5060_ENTH.indb   8MX-KM5060_ENTH.indb   8 2/27/2019   2:27:09 PM2/27/2019   2:27:09 PM



EN9

E
n

g
lish

Recipes

Smoothie

Menu Ingredients
Quantity

(Serving for 4)
Method

Strawberry Smoothie Orange juice
Strawberry

Banana
Ice

200 mL
200 g
200 g
200 g

1. Place the ingredients according to the order.
2. Blend for 30 sec to 1 min at Speed 2.

Mango Smoothie Milk
Mango
Banana

Ice

300 mL
300 g
100 g
100 g

1. Place the ingredients according to the order.
2. Blend for 20 to 30 sec at Speed 2.

Banana Smoothie Milk
Banana

Ice

300 mL
300 g
200 g

1. Place the ingredients according to the order.
2. Blend for approximately 30 sec at Speed 2.

Pineapple Smoothie Pineapple
Ice

500 g
300 g

1. Place the ingredients according to the order.
2. Blend for 50 sec to 1 min 30 sec at Speed 2.

 - Use the Scraper if the mixture is uneven.

Sweets

Menu Ingredients Quantity Method

Brownie
(21 × 21 cm size for 
1 mold)

Milk
Fresh cream
Melted butter

Eggs
Sugar
Flour

Baking powder
Cocoa powder

60 mL
3 tablespoons (45 mL)

100 g
2

180 g
100 g

1/2 teaspoon (1.5 g)
60 g

1. Place the ingredients according to the order.
2. Blend for 30 sec to 2 min at Speed 2. Use the 

Scraper while blending.
3. Pour into a mold and bake for 40 to 45 min in a 

preheated oven at 170 ºC.

Cheesecake
(21 cm diameter for 
1 mold)

A

Fresh cream
Eggs

Lemon juice
Sugar

Cream cheese
Flour

300 mL
3

45 mL
120 g
300 g
40 g

1. Place the cookie in the Blender Jug and blend for 1 
sec ON and 1 sec OFF at Speed P1 for 10 times.

2. Transfer the crushed cookies to another container. 
Mix the melted butter and spread it on the bottom of a 
mold.

3. Place the ingredients A in the Blender Jug according 
to the order. Blend for 30 sec to 1 min 10 sec at 
Speed 2. Use the Scraper while blending.

4. Pour into a mold and bake in a preheated oven at 
170 ºC for 50 to 70 min.

Cookies
Melted butter

150 g
25 g

• Abbreviation used in this instructions : sec = second(s) ; min = minute(s).

• Follow the quantity of liquid listed in the Recipes. It would make it hard to get your desired result especially if the quantity is 
reduced from the Recipes.
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 How to Use Wet & Dry Mill
This Wet & Dry Mill is designed for grinding dry ingredients such as coffee beans, dried pepper and spices.
It also can blend wet ingredients such as chilli, banana, tomato and such.

Note:
• Working capacity: Dry: 50 g (coffee beans), Wet: 0.2 L
• Do not operate with an empty Wet & Dry Mill. 
• When removing the ingredients, be careful with the Mill Cutting Blade.
• Do not remove the Wet & Dry Mill from the Motor Housing until the rotation stops completely. 
• Ensure that the Mill Cutting Blade stops completely before proceeding to the next P1 or P2 operation.
• Ensure to assemble the Mill Container Base to the Mill Container. Do not use the Blender Jug Base for this assembly.
• Do not drop the appliance to avoid damaging it.
• It is prohibited to place following kinds of ingredients in the Mill Container: Meat, fi sh, hard ingredients 

(example: turmeric, dried soya beans, frozen ingredients, Cassia cinnamon), ingredients with high hard fi bre, very 
sticky ingredients (example: peanut butter) or any ice cubes.

• Remove the ingredients from the Mill Container and wash it immediately after blending.

 Turn the Mill Container upside down and fi ll in the ingredients.
 Place the Mill Container Base onto the Mill Container and turn it clockwise until it is tight.
 Place the Wet & Dry Mill onto the Motor Housing and make sure the triangle marks on the Mill Container and 
Motor Housing are aligned as A.
 Turn the Wet & Dry Mill clockwise until a “click” sound is heard and make sure the marks are aligned as B.
Plug into the rated power supply.

B

A

 Turn on the Wet & Dry Mill by pressing the required speed.
• Support the Mill Container while in use to ensure that it is stable.

After blending, switch off by pressing the  button.
Unplug.

P1 P221 P1 P221

  Turn the Wet & Dry Mill anticlockwise and remove it from the Motor Housing.
 Turn the Wet & Dry Mill upside down and turn the Mill Container Base anticlockwise to remove it from the Mill 
Container. 
Remove the ingredients.
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 After Use

Storing

Note:
• Do not wrap the Cord around the Motor Housing.
• Mount the Blender Jug onto the Blender Jug Base and store it.
• Mount the Mill Container onto the Mill Container Base and store it.

Cleaning

Note:
• During prewash, do not fi ll in the normal water more than the amount indicated. It may cause high vibration.
• After prewash, unplug the appliance before cleaning. Handle the Cutting Blades and glass parts carefully during 

cleaning.
• Do not use benzene, thinner, alcohol, bleach, polishing powder or metal brush to clean the appliance. The surface 

may be damaged.
• Do not place the appliance in the dishwasher or the dish dryer for cleaning.
• Some discolouration of the plastic parts may occur upon usage but it does not affect usage.
• Make sure to clean the appliance after every use.

Cleaning with a brush

• Wipe the Motor Housing with a damp cloth.

• Clean the Cutting Blades with a brush under running water. 
Do not use hand to clean the Cutting Blades.

* Brush is not provided.

Prewash

• For Blender, fi ll in 750 mL of normal water. Press P2  while holding the 
Blender Jug by hand and operate for 3 to 10 times for cleaning.

• For Wet & Dry Mill, fi ll in 100 mL of normal water. Press P2  while 
holding the Mill Container by hand and operate for 3 to 10 times for 
cleaning.

1500

1000

500

1500

1000

500

Wash
• Before cleaning, make sure to take out the Blender Gasket and the 

Mill Gasket.
• Wash with diluted dish soap (neutral) and a soft sponge. After 

washing, be sure to rinse and wipe dry thoroughly.

Wiping
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 Circuit Breaker Protection
When the Circuit Breaker automatically stops the motor due to overloading, follow the below steps:

1 Switch off to reset the Circuit Breaker.

2 Reduce the ingredients to less than 1/2 of the working capacity and/or remove hard ingredients.

3 Resume blending. If the Circuit Breaker still activates, repeat step 1 - 2. Do not repeatedly reset the Circuit 
Breaker.

 Troubleshooting
Ensure to turn off the appliance and the power supply before taking the actions in the table below

Problems Causes Actions
The appliance does not turn on. The Plug is not inserted into an outlet. Insert the Plug into an outlet.
Even though the power is on, the appliance 
does not start blending.

The Blender Jug or the Mill Container is not 
placed correctly.

Place the Blender Jug or the Mill Container correctly.

Overloaded with ingredients or prohibited 
ingredients are used.

Do not exceed the working capacity of the ingredients and 
ensure that prohibited ingredients are not used.

The Safety Lever is stuck. Disassemble the Blender Jug Base and follow the 
assembly sequence (page EN5).

The appliance stops during blending. The Circuit Breaker Protection is activated.
•  Too many ingredients or hard ingredients 

are used.

See "Circuit Breaker Protection".

Prohibited ingredients are used. Remove prohibited ingredients.
Maximum operating time is exceeded. Turn off the appliance and refer to the recommended 

operating time (page EN3).
The mixture in the Blender Jug is leaking. The Blender Jug Base is attached loosely. Tighten the Blender Jug Base fi rmly onto the Blender Jug.

The Blender Gasket is not installed correctly. Install the Blender Gasket correctly.
The Blender Gasket is not installed. Install the Blender Gasket.

Wrong Base is used. Ensure to use the correct Base.
•  Assemble the Blender Jug Base to the Blender Jug 

(page EN7).
•  Assemble the Mill Container Base to the Mill Container 

(page EN10).
The Safety Lever is stuck. Disassemble the Blender Jug Base and follow the 

assembly sequence (page EN5).
There is abnormal noise or vibration. Too many ingredients in the Blender Jug. Turn off the appliance and reduce the ingredients.

The Blender Jug Base is attached loosely. Tighten the Blender Jug Base fi rmly onto the Blender Jug.
The Cutting Blades is spinning freely without 
cutting.

Ingredients are stuck to the wall of the 
Blender Jug.

Turn off the appliance and insert the Scraper to circulate.

Quantity of the liquid is low. Add liquid.

• A "kiiiiin" sound may be heard during operation. This is normal.
• Lubrication oil might be traced on the Lower Connector but it will not affect the performance. Please wipe it.
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Function Blender Wet & Dry Mill

Power Supply 220 - 240 V  50 - 60 Hz

Power Consumption 430 - 490 W

Max. Motor Locked 
Approx. Wattage

800 W

Switch  (OFF), 1, 2, P1, P2

Operation Rating 2 minutes ON 
2 minutes OFF

1 minute ON 
2 minutes OFF

Dimension (Approx.) 
W × L × H (mm)

188 x 210 x 416  170 × 210 × 275

Mass (Approx.) (kg) 3.6 2.3

Working Capacity 
(Approx.)

1.5 L
Dry Mill:  50 g 

(Coffee Beans)

Wet Mill: 0.2 L

Cutting Blades 4 stainless steel blades 2 stainless steel blades

 Specifi cations
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TH2

เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตหุรอืเกดิการบาดเจ็บแกผู่ใ้ช ้บคุคลอืน่ และเกดิความเสยีหายแกท่รพัยส์นิ โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนํา
ดา้นลา่ง

 ขอ้บง่ชีต้อ่ไปนีแ้สดงถงึระดบัความเสยีหายทีเ่กดิจากการดําเนนิการอยา่งไมถ่กูตอ้ง

 สญัลกัษณแ์ละคําอธบิายมดีงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั โปรดแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคําแนะนําเหลา่นี้

คาํเตอืน แสดงถงึการบาดเจ็บรนุแรงหรอืเสยี
ชวีติ ขอ้ควรระวงั

แสดงถงึความเสีย่งตอ่การ
บาดเจ็บหรอืความเสยีหาย
ของทรัพยส์นิ

  
สญัลกัษณน์ี ้หมายถงึ การหา้ม สญัลกัษณน์ี ้หมายถงึ จะตอ้งปฏบิตัติาม

 คาํเตอืน

 ● อยา่ทาํความเสยีหายแกส่ายไฟหรอืปล ัก๊
 ● อยา่ใชเ้ครือ่งในกรณีทีส่ายไฟหรอืปล ัก๊ไดร้บัความเสยีหาย หรอืปล ัก๊เชือ่มตอ่อยูก่บัเตา้รบัอยา่งหลวมๆ
• หากสายไฟไดรั้บความเสยีหาย จะตอ้งทําการเปลีย่นโดยผูผ้ลติ ศนูยบ์รกิาร หรอืผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาต เพือ่หลกีเลีย่งอนัตราย
 ● อยา่เสยีบปล ัก๊หรอืถอดปล ัก๊ขณะมอืเปียก
 ● อยา่ใชง้านเครือ่งหากสายไฟชํารดุ
 ● อยา่จุม่ฐานมอเตอรล์งในนํา้หรอืทาํนํา้กระเด็นใส ่
 ● อยา่ถอดแยก ซอ่มแซม หรอืดดัแปลงตวัเครือ่ง
• โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของคณุเพือ่ทําการซอ่มแซม
 ● อยา่ใสว่ตัถใุดๆ ลงในรหูรอืชอ่ง
• โดยเฉพาะอยา่งยิง่วตัถทุีเ่ป็นโลหะตา่งๆ เชน่ เข็ม หรอืลวด
 ● อยา่พยายามถอดฝาเครือ่งปั่นออกขณะทีเ่ครือ่งยงัคงทาํงานอยู่
 ● อยา่ใชนํ้า้รอ้น (เกนิ 60 °C) มาทาํความสะอาดหรอืวางใกล้ๆ  กบัไฟเพือ่ใหต้วัเครือ่งแหง้
 ● อยา่ใสส่ว่นผสมทีร่อ้น (เกนิ 60 °C) ลงในโถปั่นหรอืโถบด
 ● อยา่ใชเ้ครือ่งโดยทีไ่มไ่ดว้างฐานโถปั่นเขา้กบัโถปั่นอยา่งถกูตอ้ง
 ● อยา่ใชเ้ครือ่งโดยทีไ่มไ่ดว้างฐานโถบดเขา้กบัโถบดอยา่งถกูตอ้ง
 ● อยา่ใสน่ ิว้มอืหรอืเครือ่งใชใ้นครวัตา่งๆ เชน่ ชอ้น หรอืสอ้ม ลงในโถปั่นขณะทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํงาน
 ● อยา่ถอดโถปั่นหรอืโถบดออกขณะทีม่อเตอรก์าํลงัหมนุ
 ● อยา่กดปลดปุ่ มล็อคนริภยัและกา้นนริภยัดว้ยอปุกรณใ์ดๆ เชน่ ไม ้เพราะอาจทาํใหต้วัเครือ่งทาํงานเอง

 ● โปรดแนใ่จวา่แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบใุนฉลากของตวัเครือ่งน ัน้เหมอืนกบัแหลง่จา่ยไฟในทอ้งถิน่ของคณุ
• และควรหลกีเลีย่งอยา่เสยีบปล ัก๊อปุกรณอ์ืน่ๆ เขา้กบัเตา้รบัเดยีวกนั เพือ่ป้องกนัไฟฟ้ารอ้นเกนิ แตห่ากคณุตอ่
ปล ัก๊จาํนวนหนึง่ โปรดแนใ่จวา่กาํลงัไฟรวมจะตอ้งไมเ่กนิกาํลงัไฟของเตา้รบั

 ● เครือ่งนีม้ไิดม้เีจตนาใหใ้ชโ้ดยบคุคล (รวมถงึเด็กๆ) ทีม่คีวามสามารถทางกายภาพ ประสาทสมัผสั หรอืสภาพทาง
จติใจทีบ่กพรอ่ง หรอืผูท้ ีข่าดประสบการณแ์ละความรู ้เวน้แตไ่ดร้บัการควบคมุดแูลหรอืคาํแนะนําทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
การใชเ้ครือ่งโดยผูท้ ีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบตอ่ความปลอดภยั 
เด็กๆ ควรไดร้บัการควบคมุดแูลเพือ่ใหแ้นใ่จวา่จะไมนํ่าเครือ่งใชไ้ฟฟ้านีไ้ปเลน่

เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิไฟฟ้าช็อตเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้าลดัวงจร
 ไฟไหม ้บาดเจ็บ หรอืควนั

ขอขอบคณุทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์พานาโซนคิ

• โปรดอา่นคําแนะนําการใชง้านนีอ้ยา่งระมดัระวงัเพือ่สามารถใชผ้ลติภณัฑเ์หลา่นีไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั

• กอ่นใชผ้ลติภณัฑน์ี ้ควรอา่นขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัอยา่งละเอยีด

• โปรดเกบ็คําแนะนําการใชง้านนีเ้พือ่ใชใ้นอนาคต

• พานาโซนคิ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ หากใชง้านอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําเหลา่นี้
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 ขอ้ควรระวงั
เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิไฟฟ้าช็อตเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้าลดัวงจร

 ไฟไหม ้บาดเจ็บ หรอืควนั

 คาํเตอืน

 ● อยา่เปลีย่นอะไหลใ่ดๆ ของตวัเครือ่งดว้ยอะไหลท่ีไ่มใ่ชข่องแท้
 ● อยา่ปลอ่ยเครือ่งทิง้ไวข้ณะทีเ่ครือ่งกาํลงัทาํงานอยู่
• ขณะปลอ่ยเครือ่งทิง้ไว ้โปรดปิดเครือ่ง
 ● อยา่ใชเ้ครือ่งในสถานทีด่งัตอ่ไปนี:้
• บนพืน้ผวิทีไ่มเ่รยีบ บนพรมทีไ่มท่นความรอ้น ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ
• บรเิวณทีอ่าจโดนน้ํากระเด็นใสห่รอืบรเิวณทีอ่ยูใ่กลแ้หลง่ความรอ้น
 ● อยา่ปั่นเกนิกวา่ความจสุงูสดุโถปั่นสามารถรบัไดค้อื 1.5 ลติร
 ● อยา่ใสส่ว่นผสมเกนิกวา่ความจสุงูสดุทีโ่ถบดสามารถรบัได ้ทาํตามปรมิาณสว่นผสมทีแ่นะนําสาํหรบัการใชง้าน
 ● อยา่ใชง้านโดยทีไ่มไ่ดปิ้ดฝาเครือ่งปั่นและฝาดา้นในของโถปั่นอยา่งถกูตอ้ง

 ● โปรดแนใ่จวา่ไดจ้บัปล ัก๊ในขณะถอดปล ัก๊ หา้มดงึสายไฟเด็ดขาด
 ●  ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไดใ้ชง้านและวางเครือ่งตามตารางดา้นลา่งนี:้

ฟงักช์นั ระยะเวลาใชง้าน 
(นาท)ี

เวลาพกั 
(นาท)ี

เครือ่งป่ัน 2 2
โถบด 1 2

 ● ถอดปล ัก๊เครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
 ● ขณะยกเครือ่ง โปรดแนใ่จวา่ไดย้กฐานมอเตอรด์ว้ยมอืท ัง้สองขา้ง
 ● ปิดสวติชเ์ครือ่งและยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟกอ่นทีจ่ะเปลีย่นอปุกรณเ์สรมิหรอืเขา้ใกลอ้ะไหลท่ีก่าํลงั
ทาํงานอยู่
 ● ควรระมดัระวงัขณะถอืใชง้านใบมดีสาํหรบัตดั เอาของออกจากโถปั่นหรอืโถบด และขณะทาํความสะอาด
 ● ใชง้านเครือ่งบนพืน้ผวิทีส่ะอาด เรยีบ แข็ง และแหง้
 ● หากใบมดีของเครือ่งปั่นเกดิตดิขดั ใหปิ้ดสวติชท์นัทแีลว้ถอดปล ัก๊ อยา่ใชน้ ิว้มอืหยบิสว่นผสมออกจากโถปั่น ควร
ใชพ้ายยางเพือ่ปาดเอาสว่นผสมทีต่ดิอยูก่บัใบมดีของเครือ่งปั่นออก
 ● ผลติภณัฑน์ีส้าํหรบัการใชง้านในครวัเรอืนเทา่น ัน้
 ● ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดท้าํความสะอาดเครือ่งแลว้โดยเฉพาะบรเิวณทีส่มัผสักบัอาหารหลง้จากใชง้าน 
(โปรดดหูนา้ TH11 "ขอ้ควรปฏบิตัหิลงัการใชง้าน")

 ● เสยีบปล ัก๊ใหแ้นน่
• มฉิะนัน้อาจเป็นเหตใุหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตและไฟไหมอ้นัเกดิจากความรอ้นทีอ่ยูร่อบตวัปลั๊ก
 ● ทาํความสะอาดปล ัก๊อยา่งสมํา่เสมอ
• ปลั๊กทีส่กปรกอาจทําใหค้วามเป็นฉนวนมไีมเ่พยีงพอเนือ่งจากมคีวามชืน้ และอาจกอ่ใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้
 ● หยดุใชเ้ครือ่งทนัทแีละถอดปล ัก๊ออกหากเครือ่งทาํงานไมเ่หมาะสม
เชน่ เกดิเหตกุารณผ์ดิปกตหิรอืเสยี:
• ปลั๊กหรอืสายไฟรอ้นผดิปกติ
• สายไฟไดรั้บความเสยีหายหรอืไฟดบั
• ฐานมอเตอรผ์ดิรปู ไดรั้บความเสยีหาย หรอืรอ้นผดิปกติ
→ โปรดถอดปลั๊กออกจากตวัเครือ่งทนัทแีละตดิตอ่ศนูยบ์รกิารเพือ่ขอคําแนะนําหรอืทําการซอ่มแซม
 ● โปรดระมดัระวงัขณะเทของเหลวทีร่อ้นลงในโถปั่น เนือ่งจากอาจกระเด็นออกจากตวัเครือ่ง
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TH4

รายละเอยีดสว่นประกอบ

หมายเหต:ุ
• อยา่กดปุ่ มล็อคนริภยัและกา้นนริภยัดว้ยอปุกรณใ์ดๆ เชน่ ไม ้
• อยา่เทของเหลวหรอืสว่นผสมตา่งๆ ลงบนปุ่ มล็อคนริภยัและบรเิวณแผงควบคมุ
• รักษาความสะอาดบรเิวณปุ่ มล็อคนริภยัและกา้นนริภยัเพือ่หลกีเลีย่งมใิหส้ ิง่แปลกปลอมเขา้ไปสะสมในบรเิวณดงักลา่ว

ระบบล็อคนริภยัไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ป้องกนัมใิหต้วัเครือ่งเปิดสวติชห์ากตวัเครือ่งไมป่ระกอบใหเ้ขา้ทีอ่ยา่งเหมาะสม
* รปูรา่งของปลั๊กอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภมูภิาคหรอืประเทศ

เครือ่งปั่น

1500

1000

500

หนึง่ระดบั
ประมาณ 
0.25 ลติร

ฝา 
เครือ่งปั่น

พายยาง

ฝา 
ดา้นใน

ปะเก็น
โถปั่น

ใบมดี
เครือ่งปั่น

ฐานโถปั่น

โถ
ปั่น (แกว้)

ความจใุนการ
ทาํงาน:
1.5 ลติร

โถบด

โถบด

ปะเก็นโถบด

ใบมดีโถบด

ฐานโถบด

กา้นนริภยั

ปุ่ มล็อคนริภยั

ฐาน 
มอเตอร์

สายไฟ ปล ัก๊*แผง 
ควบคมุ

หวัตอ่

ฉลากแสดงการทาํงาน (มใีหม้า)
ตดิบนฐานมอเตอรเ์พือ่ใชอ้า้งองิในการใช ้
งานปุ่ มบนแผงควบคมุ ตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง
สําหรับการตดิบน ฐานมอเตอรม์เีขยีนไวบ้น
ฉลาก
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ลา้งชิน้สว่นประกอบแตล่ะชิน้กอ่นการใชเ้ครือ่งครัง้แรก

หมายเหต:ุ
• วางนิว้หวัแมม่อืลงบนสนัในขณะประกอบหรอืถอดโถป่ันหรอืโถบดออกจากแทน่เพือ่ใหห้มนุไดง้า่ยยิง่ขึน้ สนั

การถอดสว่นประกอบ

เครือ่งปั่น
หมนุฐานโถป่ันไปตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ถอดออก
• โปรดระมดัระวงัใบมดีของเครือ่งป่ัน
ดงึโถป่ันขึน้เพือ่ปลดออกจากฐาน
โถป่ัน

1500

1000

500

โถบด
กลบัโถบดควํา่ลงและหมนุฐานโถ
บดทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ถอดออก
• โปรดระมดัระวงัใบมดีของโถบด
ดงึฐานโถบดขึน้เพือ่ปลดโถบด

การประกอบ

เครือ่งปั่น
วางปะเกน็โถป่ันลงบนฐานโถป่ัน
• หากไมใ่สป่ะเกน็โถป่ันจะทําใหเ้กดิ
การร่ัวได ้

โปรดทําตามขัน้ตอนการประกอบ
ตามลกูศรทีแ่สดงในภาพ ตดิโถ
ป่ันเขา้กบัฐานโถป่ัน แลว้หมนุฐาน
โถป่ันใหแ้น่นในทศิทางทวนเข็ม
นาฬกิาเพือ่ประกอบเครือ่ง
• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สป่ะ
เกน็โถป่ัน มฉิะนัน้อาจเกดิการร่ัวซมึ
ได ้

• อยา่วางหรอืถอดโถป่ันออกหลงั
จากทีว่างแทน่โถป่ันลงบนฐานโถ
ป่ันฐานมอเตอร ์มฉิะนัน้ของเหลว
อาจร่ัวซมึหรอืมอเตอรจ์ะไมทํ่างาน

1500

1000

500

โถบด
กลบัหวัโถบดควํา่ลง
ใสป่ะเกน็โถบดลงบนโถบด
• หากไมใ่สป่ะเกน็โถบดจะทําใหเ้กดิ
การร่ัวได ้

การประกอบโถบด ใหป้ระกอบฐาน
โถบดเขา้กบัโถบดใหแ้น่นตามเข็ม
นาฬกิา
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รอ่งของปะเกน็
โถบดใสต่รงรอ่งของขอบโถบด มิ
ฉะนัน้อาจเกดิการร่ัวซมึได ้

• อยา่ตดิหรอืถอดโถบดหลงัจากวาง
ฐานโถบดลงบนฐานมอเตอรแ์ลว้ จะ
ทําใหข้องเหลวเกดิการร่ัวซมึหรอื
มอเตอรจ์ะไมทํ่างาน

โถบด
ปะเก็นโถบด

แผงควบคมุ

* ใชฟั้งกช์นันีสํ้าหรับการทํางานแบบไมต่อ่เนือ่ง จนกวา่จะไดเ้นือ้สมัผัสจากการป่ันตามตอ้งการ

คาํแนะนํากอ่นการเร ิม่ใชง้าน

P1 P221

พดุดิง้

อาหารเด็ก

ซุป

นํา้ผลไม/้สมทูตี้

ถ ัว่ลสิงบด

ปั่นนํา้แข็ง

การทาํความสะอาด

ปิด ความเร็ว 1 ความเร็ว 2 การปั่นเป็นจงัหวะ 1*
(การปั่นเป็นจงัหวะ
ดว้ยความเร็วตํา่)

การปั่นเป็นจงัหวะ 2*
(การปั่นเป็นจงัหวะดว้ยความเร็วสงู)
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TH6

ฟงักช์นั เมนู ความเร็ว ปรมิาณ ระยะเวลาการปั่น 
(ประมาณ) หมายเหตุ

(เครือ่งปั่น)

 (พดุดิง้) 1 350 - 1 000 มล. สงูสดุ 10 วนิาที เอาฟองอากาศออก

(อาหาร
เด็ก)

โจก๊ 1 300 - 600 ก. 30 - 60 วนิาที
สาํหรบัโจก๊:
-  อตัราสว่นทีแ่นะนําสําหรับขา้ว:น้ํา คอื 1:10
สาํหรบัผกัโขมตม้:
-  อตัราสว่นทีแ่นะนําสําหรับผักโขมตม้:น้ํา คอื 2:1
-  ตม้ผักโขมนานกวา่ 5 นาทจีนนิม่
สาํหรบัแครอทตม้:
-  ใสน้ํ่าและสว่นผสมตา่งๆ ในปรมิาณทีเ่ทา่กนั 
แลว้จงึป่ัน
สาํหรบัท ัง้สองเมน:ู
-  หลงัจากป่ันอาหารเด็กแลว้ ใหเ้ทลงในภาชนะ
อืน่ แลว้ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น

ผกัโขมตม้ 
+ นํา้ 1 300 - 400 ก. 60 - 120 วนิาที

แครอทตม้ 
+ นํา้ 1 250 - 800 ก. 30 - 120 วนิาที

 (ปั่นนํา้แข็ง) P1 สงูสดุ 300 ก. สงูสดุ 40 คร ัง้
(เปิด 1 วนิาท,ี ปิด 1 วนิาท)ี

-  ใชเ้ฉพาะน้ําแข็งซึง่ทําจากตูเ้ย็นในครัวเรอืนทีม่ี
ขนาด ประมาณ 2.5 ซม. หรอืเล็กกวา่เทา่นัน้ 
อยา่ใชน้ํ้าแข็งกอ้นใหญ ่

- ป่ันจนกวา่จะไมม่เีสยีง
-  หากน้ําแข็งตดิอยูต่ามดา้นขา้งภายในโถป่ัน ให ้
ปิดเครือ่งเเลว้ถอดฝาเครือ่งป่ันออก ใสพ่ายยาง
เขา้ไปเพือ่คน

 (ซุป) 2 250 - 1 000 มล. สงูสดุ 2 นาที -

 (นํา้ผลไม/้สมทูตี)้ 2 250 - 1 500 มล. สงูสดุ 2 นาที

สาํหรบัสมทูตี:้
-  ใชเ้ฉพาะน้ําแข็งซึง่ทําจากตูเ้ย็นในครัวเรอืนทีม่ี
ขนาดประมาณ 2.5 ซม. หรอืเล็กกวา่เทา่นัน้ 
อยา่ใชน้ํ้าแข็งเชงิพาณชิย ์และแน่ใจวา่ไดเ้ตมิ
ของเหลวหรอืสว่นผสมทีม่น้ํีามาก

คุก้กีก้ ีบ้ด P1 สงูสดุ 150 ก.
ปั่นจนกวา่จะไดเ้นือ้สมัผสั

ตามทีต่อ้งการ 
(เปิด 1 วนิาท,ี ปิด 1 วนิาท)ี

-  หากคุก้กีม้ขีนาดตัง้แต ่5 ซม. ขึน้ไป ใหท้บุกอ่น
ใสล่งในโถป่ัน

-  หากคุก้กีต้ดิอยูต่ามผนังของโถป่ัน ใหปิ้ดเครือ่ง
เเลว้ถอดฝาเครือ่งป่ันออก ใสพ่ายยางเขา้ไปเพือ่
คน

 (การทาํความสะอาด) P2 750 มล. 3 - 10 คร ัง้
(เปิด 1 วนิาท,ี ปิด 1 วนิาท)ี ใชน้ํ้าเทา่นัน้ 

(โถบด)

เมล็ดกาแฟ 2 สงูสดุ 50 ก. 15 - 30 วนิาที
-

พรกิไทย 2 สงูสดุ 20 ก. สงูสดุ 60 วนิาที
พรกิแหง้ 2 สงูสดุ 20 ก. สงูสดุ 60 วนิาที แกะเมล็ดออก

 (ถ ัว่ลสิงบด) P1 สงูสดุ 70 ก. สงูสดุ 20 คร ัง้
(เปิด 1 วนิาท,ี ปิด 1 วนิาท)ี ปอกเปลอืกและแกะผวิของถัว่ออกกอ่น

พรกิสด 2 50 ก. + 20 มล. ของ นํา้ สงูสดุ 60 วนิาที -

อาหารออ่น

โจก๊ 2 สงูสดุ 200 ก. สงูสดุ 60 วนิาที

สาํหรบัโจก๊:
-  อตัราสว่นทีแ่นะนําสําหรับขา้ว:น้ํา คอื 1:10
-  หากเมล็ดขา้วตดิทีด่า้นขา้งของโถบดและไม่
สามารถถกูบดได ้ใหถ้อดโถบดออก คน และเริม่
บดใหม่
สาํหรบัผกัโขมตม้:
-  ตดัใหม้คีวามยาว 1 ซม.
-  ใสน้ํ่าและสว่นผสมตา่งๆ ในปรมิาณทีเ่ทา่กนั แลว้
จงึป่ัน

-  ตม้ผักโขมนานกวา่ 5 นาทจีนนิม่
สาํหรบัท ัง้สองเมน:ู
-  หลงัจากป่ันอาหารออ่นแลว้ ใหเ้ทลงในภาชนะอืน่ 
แลว้ฆา่เชือ้ดว้ยความรอ้น

ผกัโขมตม้ 
+ นํา้ 2 สงูสดุ 160 ก. สงูสดุ 60 วนิาที

 (การทาํความสะอาด) P2 100 มล. 3 - 10 คร ัง้
(เปิด 1 วนิาท,ี ปิด 1 วนิาท)ี ใชน้ํ้าเทา่นัน้

คาํแนะนําเกีย่วกบัเมนแูละฟงักช์นั
หมายเหต:ุ
เครือ่งปั่น

• ขณะใสส่ว่นผสมทีม่คีวามเหนยีวหรอืมน้ํีานอ้ย (เชน่ ถัว่ตม้หรอืกระเทยีม) อยา่ใสเ่กนิ 1/3 ของความจขุองโถป่ัน และอยา่ใชง้านที่
ความเร็ว 1

• เตมิสว่นผสม (ผลไม ้ผัก) ลงในโถป่ันกอ่นทีจ่ะเตมิสว่นผสมอืน่ๆ 
และตดัใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ (ขนาด 2-3 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร.)

• สําหรับน้ําผลไม/้น้ําป่ันผลไม ้โปรดใสส่ว่นผสมตามลําดบัลงในโถป่ัน: (i) ของเหลว (ii) สว่นผสมทีนุ่่ม (iii) สว่นผสมทีแ่ข็ง (iv) 
น้ําแข็ง

• กอ่นป่ันสว่นผสมทีม่คีวามแข็ง (เชน่ แครอท) ใหต้ดัเป็นชิน้เล็กๆ (ยาว 1-2 ซม.) 
• อยา่ป่ันอาหารทีอ่ณุหภมูริอ้นเกนิกวา่ 60 °C
• อยา่ใชง้านเกนิกวา่เวลาทีร่ะบ ุ(เปิด 2 นาท,ี ปิด 2 นาท)ี
โถบด

• อยา่ใชง้านเกนิกวา่เวลาทีร่ะบ ุ(เปิด 1 นาท,ี ปิด 2 นาท)ี
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TH7

ไท
ย

 วธิกีารใชง้านเครือ่งปั่น

หมายเหต:ุ
• ความจใุนการทํางาน: 1.5 ลติร
• อยา่ใชง้านเมือ่โถป่ันวา่งเปลา่
• เครือ่งป่ันรุน่นีจ้ะไมส่ามารถทํางานไดห้ากไมว่างโถป่ันอยา่งถกูตอ้ง
• หากใบมดีของเครือ่งป่ันเกดิตดิขดั ใหปิ้ดสวติชท์นัทแีลว้ถอดปลั๊ก อยา่ใสน่ิว้มอืเขา้ไปในโถป่ัน ใชพ้ายยางเพือ่ปาดเอาสว่นผสมที่
ตดิอยูก่บัใบมดีของเครือ่งป่ันออก

• ขณะเอาสว่นผสมตา่งๆ ออก โปรดระมดัระวงัใบมดีของเครือ่งป่ัน
• โปรดแน่ใจวา่ไดป้ระกอบฐานโถป่ันเขา้กบัโถป่ันแลว้ อยา่ใชฐ้านโถบดพือ่ทําการประกอบแบบนี ้
• อยา่ทําตวัเครือ่งหลน่เพือ่หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิความเสยีหาย
• อยา่เกบ็ของเหลวไวใ้นโถป่ัน
• หา้มมใิหใ้สส่ว่นผสมดงัตอ่ไปนีล้งในโถป่ัน: เนือ้สตัว ์ปลา สว่นผสมทีม่คีวามแข็ง (ตวัอยา่ง เชน่ ขมิน้ เมล็ดถัว่เหลอืงแหง้ สว่นผสม
แชแ่ข็ง เปลอืกอบเชย) สว่นผสมทีเ่หนยีวมาก (ตวัอยา่ง เชน่ เนยถัว่) สว่นผสมทีม่น้ํีาอยูน่อ้ย (ตวัอยา่ง ชน่ มนัฝร่ังบด) หรอืน้ําแข็ง
เชงิพาณชิย์

ใสส่ว่นผสมลงในโถป่ัน
ปิดฝาเครือ่งป่ัน
• โปรดแน่ใจวา่ปิดฝาดา้นในแลว้

 โปรดแน่ใจวา่ไดปิ้ดสวติช ์วางโถป่ันตามเครือ่งหมายสามเหลีย่มบนฐานโถป่ันและฐานมอเตอร ์ดงัรปู A 
หมนุโถป่ัน (ซา้ยและขวา) สองถงึสามครัง้หากไมเ่ขา้ทีก่บัฐานมอเตอร์
 หมนุโถป่ันตามเข็มนาฬกิาจนกวา่จะไดย้นิเสยีง “คลกิ” และแน่ใจวา่เครือ่งหมายอยูต่รงตามรปู B
เสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับ
เปิดเครือ่งป่ันโดยกดปุ่ มความเร็วตามทีต่อ้งการ
• คอยจับฝาเครือ่งป่ันขณะใชง้าน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ปิดแน่นดี

A B

P1 P221

หลงัจากป่ันเสร็จแลว้ ใหปิ้ดสวติชโ์ดยกดปุ่ ม 
ถอดปลั๊ก
 หมนุโถป่ันทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ถอดออกจากฐานมอเตอร์
 ในการเอาสว่นผสมออก โปรดระมดัระวงัขณะเทสว่นผสมออกจากโถป่ัน เพราะอาจหกเลอะเทอะได ้
• หลกีเลีย่งอยา่ใหส้ ิง่แปลกปลอมปนเขา้ไปในสว่นผสม

P1 P221
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TH8

  วธิกีารใชง้านเครือ่งปั่น (ตอ่)

วธิกีารใชพ้ายยาง
 ใหใ้ชพ้ายยางเมือ่:

• สว่นผสมตา่งๆ มคีวามแข็งและป่ันยาก เนือ่งจากมขีองเหลวนอ้ยเกนิไป. (ตวัอยา่ง เชน่ พรกิขีห้นู เครือ่งเทศ)
• สว่นผสมเหนยีวตดิกบัดา้นขา้งโถป่ัน (ตวัอยา่ง เชน่ กระเทยีม ผักทีม่ใีบ น้ําแข็งบด)
• สว่นผสมตดิอยูใ่ตใ้บมดีของเครือ่งป่ัน (ตวัอยา่ง เชน่ น้ําแข็งบด)

หมายเหต:ุ
• ใชพ้ายยางในขณะกําลงัป่ัน โดยผา่นทางชอ่งเปิดบนฝาเครือ่งป่ันเทา่นัน้
• อยา่นําพายยางของเครือ่งรุน่อืน่มาใชก้บัผลติภณัฑร์ุน่นี้
• กรณีทีไ่มไ่ดใ้ชพ้ายยาง โปรดแน่ใจวา่ไดปิ้ดฝาดา้นในแลว้

ปิดตวัเครือ่งและเอาฝาดา้นในออกอยา่งระมดัระวงั
 คอ่ยๆ เลือ่นพายยางผา่นชอ่งบนฝาเครือ่งป่ันเพือ่ใชง้าน สามารถสอดพายยางเขา้ไปในชอ่งบนฝาเครือ่งป่ันไดใ้นขณะกําลงั
ป่ัน โดยไมร่บกวนการทํางานของใบมดีเครือ่งป่ัน 

การนําน้ําแข็งบดออก

นําน้ําแข็งบดทีอ่ยูใ่นโถป่ันออก
 ถอดฐานโถป่ันออก (หนา้ TH5).

ใชพ้ายยางชว่ยในการนําน้ําแข็งบดทีซ่ ึง่ตดิอยูใ่ตใ้บมดีของเครือ่งป่ันออก
*โปรดระมดัระวงัใบมดีของเครือ่งป่ัน

1500

1000

500
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TH9

ไท
ย

เมนู

สมทูตี้

เมนู สว่นผสม ปรมิาณ
(สาํหรบั 4 ทา่น) วธิทีาํ

นํา้ปั่นสตอเบอรี่ นํา้สม้ปั่น
สตอเบอรี่
กลว้ย
นํา้แข็ง

200 มล.
200 ก.
200 ก.
200 ก.

1. ใสส่ว่นผสมตามลําดบั
2. ป่ันนาน 30 วนิาทถีงึ 1 นาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2

นํา้ปั่นมะมว่ง นม
มะมว่ง
กลว้ย
นํา้แข็ง

300 มล.
300 ก.
100 ก.
100 ก.

1. ใสส่ว่นผสมตามลําดบั
2. ป่ันนาน 20 ถงึ 30 วนิาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2

นํา้ปั่นกลว้ย นม
กลว้ย
นํา้แข็ง

300 มล.
300 ก.
200 ก.

1. ใสส่ว่นผสมตามลําดบั
2. ป่ันนานประมาณ 30 วนิาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2

นํา้ปั่นสบัปะรด สบัปะรด
นํา้แข็ง

500 ก.
300 ก.

1. ใสส่ว่นผสมตามลําดบั
2. ป่ันนาน 50 วนิาทถีงึ 1 นาท ี30 วนิาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2

 - ใหใ้ชพ้ายยางหากสว่นผสมละเอยีดไมเ่ทา่กนั

ของหวาน

เมนู สว่นผสม ปรมิาณ วธิทีาํ

บราวนี ่
(ขนาด 21 × 21 ซม. 
ตอ่ 1 ชิน้)

นม
ครมีสด
เนยละลาย

ไข่
นํา้ตาล
แป้ง
ผงฟู
ผงโกโก้

60 มล.
3 ชอ้นโตะ๊ (45 มล.)

100 ก.
2

180 ก.
100 ก.

1/2 ชอ้นชา (1.5 ก.)
60 ก.

1. ใสส่ว่นผสมตามลําดบั
2. ป่ันนาน 30 วนิาทถีงึ 2 นาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2 ใหใ้ชพ้าย
ยางขณะป่ัน

3. เทลงในแมพ่มิพแ์ลว้อบในเตานาน 40 ถงึ 45 นาท ีทีค่วาม
รอ้นซึง่เตรยีมไวแ้ลว้ 170 ºC

ชสีเคก้ 
(เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 21 
ซม. ตอ่ 1 ชิน้)

A

ครมีสด
ไข่

นํา้มะนาว
นํา้ตาล
ครมีชสี
แป้ง

300 มล.
3

45 มล.
120 ก.
300 ก.
40 ก.

1. ใสคุ่ก้กีล้งในโถป่ันแลว้ป่ันนาน 1 วนิาท ีและปิด 1 วนิาท ี
โดยใชค้วามเร็ว P1 ทําซํา้ 10 ครัง้

2. เทคุก้กีบ้ดลงในภาชนะอืน่ ผสมเนยละลายแลว้เกลีย่ใหท้ัว่
แมพ่มิพ์

3. ใสส่ว่นผสม A ลงในโถป่ันตามลําดบั ป่ันนาน 30 วนิาทถีงึ 1 
นาท ี10 วนิาท ีโดยใชค้วามเร็ว 2 ใหใ้ชพ้ายยางขณะป่ัน

4. เทลงในแมพ่มิพแ์ลว้นําไปอบในเตารอ้น ทีค่วามรอ้นซึง่
เตรยีมไวแ้ลว้ 170 ºC นาน 50 ถงึ 70 นาทีคุก้กี้

เนยละลาย
150 ก.
25 ก.

• ใชข้องเหลวตามปรมิาณทีแ่สดงไวในเมนู เครือ่งอาจทําใหเ้ป็นไปตามทีค่ณุตอ้งการไดย้าก โดยเฉพาะกรณีทีม่กีารลดปรมิาณลงจากทีร่ะบไุวใ้นเมนู
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TH10

 วธิกีารใชโ้ถบด
โถบดรุน่นีไ้ดร้บัการออกแบบมาเพือ่บดสว่นผสมแหง้ตา่งๆ เชน่ เมล็ดกาแฟ พรกิไทยแหง้ และเครือ่งเทศ
นอกจากนีย้งัสามารถปั่นสว่นผสมเปียกตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย เชน่ พรกิขีห้น ูกลว้ย มะเขอืเทศ เป็นตน้

หมายเหต:ุ
• ความจใุนการทํางาน: สว่นผสมแบบแหง้: 50 กรัม (เมล็ดกาแฟ) สว่นผสมแบบเปียก: 0.2 ลติร
• อยา่ใชง้านเมือ่โถบดวา่งเปลา่ 
• ขณะเอาสว่นผสมตา่งๆ ออก โปรดระมดัระวงัใบมดีของโถบด
• อยา่ถอดโถบดออกจากฐานมอเตอรจ์นกวา่จะหมนุเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
• โปรดแน่ใจวา่ใบมดีของโถบดหยดุสนทิแลว้กอ่นทีจ่ะทําขัน้ตอน P1 หรอื P2 ตอ่ไป
• โปรดแน่ใจวา่ไดป้ระกอบฐานโถบดเขา้กบัโถบดแลว้ อยา่ใชโ้ถบดประกอบกบัฐานโถป่ัน
• อยา่ทําตวัเครือ่งโถบดตกหลน่เพือ่หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิความเสยีหาย
• หา้มมใิหใ้สส่ว่นผสมดงัตอ่ไปนีล้งในโถบด: เนือ้สตัว ์ปลา สว่นผสมทีม่คีวามแข็ง (ตวัอยา่ง เชน่ ขมิน้ เมล็ดถัว่เหลอืงแหง้ สว่นผสม
แชแ่ข็ง เปลอืกอบเชย) สว่นผสมทีม่เีสน้ใยแข็ง สว่นผสมทีเ่หนยีวมาก (ตวัอยา่ง เชน่ เนยถัว่) หรอืน้ําแข็งทกุชนดิ

• เอาสว่นผสมออกจากโถบด แลว้ลา้งทนัทหีลงัจากป่ันเสร็จ

 กลบัโถบดควํา่ลง แลว้เตมิสว่นผสมเขา้ไป
 วางฐานโถบดลงบนโถบด แลว้หมนุตามเข็มนาฬกิาจนแน่น
 วางโถบดลงบนฐานมอเตอร ์และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งหมายสามเหลีย่มบนโถบดอยูต่รงกบัของฐานมอเตอร ์ดงัรปู A
 หมนุโถบดตามเข็มนาฬกิาจนกวา่จะไดย้นิเสยีง “คลกิ” และแน่ใจวา่เครือ่งหมายอยูต่รงตามรปู B
เสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้เสยีบ

B

A

  เปิดโถบดโดยกดปุ่ มความเร็วตามทีต่อ้งการ
• คอยจับโถบดขณะใชง้าน เพือ่ชว่ยในการประคองโถใหม้ัน่คง
หลงัจากป่ันเสร็จแลว้ ใหปิ้ดสวติชโ์ดยกดปุ่ ม 
ถอดปลั๊ก

P1 P221 P1 P221

  หมนุโถบดแบบเปียกและแบบแหง้ทวนเข็มนาฬกิา แลว้ถอดออกจากฐานมอเตอร์
 กลบัโถบดแบบเปียกและแบบแหง้ควํา่ลง และหมนุฐานโถบดทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ถอดออกจากโถบด 
นําสว่นผสมตา่งๆ ออก
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TH11

ไท
ย

ขอ้ควรปฏบิตัหิลงัการใชง้าน

การจดัเก็บ

หมายเหต:ุ
• อยา่พันสายไฟรอบฐานมอเตอร์
• ตดิโถป่ันเขา้กบัฐานโถป่ัน และจัดเกบ็ใหเ้ขา้ที่
• ตดิโถบดเขา้กบัฐานโถบด และจัดเกบ็ใหเ้ขา้ที่

การทาํความสะอาด

หมายเหต:ุ
• ขณะลา้งรอบแรก อยา่เตมิน้ําเกนิกวา่ปรมิาณทีร่ะบไุว ้เนือ่งจากอาจทําใหเ้ครือ่งสัน่มาก
• หลงัจากลา้งรอบแรกเสร็จแลว้ ใหถ้อดปลั๊กตวัเครือ่งออกกอ่นทําความสะอาด ถอืใบมดีและโถแกว้อยา่งระมดัระวงัขณะทําความ
สะอาด

• อยา่ใชเ้บนซนี ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์สารฟอกขาว ผงขดัเงา หรอืแปรงโลหะเพือ่ทําความสะอาดตวัเครือ่ง ผวิของเครือ่งป่ันดงักลา่ว
อาจไดรั้บความเสยีหาย

• อยา่วางตวัเครือ่งลงในอา่งลา้งจานหรอืเครือ่งอบจานเพือ่ทําความสะอาด
• อะไหลพ่ลาสตกิบางชนดิอาจเกดิการเปลีย่นสขีึน้ไดใ้นขณะใชง้าน แตไ่มม่ผีลตอ่การใชง้าน
• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าความสะอาดตวัเครือ่งหลงัจากใชง้านทกุครัง้

การลา้งดว้ยแปรง

• เชด็ฐานมอเตอรด์ว้ยผา้หมาด

• ทําความสะอาดใบมดีดว้ยแปรงขณะน้ําไหลผา่น 
อยา่ใชม้อืทําความสะอาดใบมดี

* ไมม่แีปรงใหม้า

ลา้งรอบแรก

• สําหรับเครือ่งป่ัน ใหเ้ตมิน้ําเปลา่ 750 มล. กด P2  พรอ้มกบัใชม้อืจับโถป่ันไว ้
เเลว้ใหเ้ครือ่งทํางาน 3 ถงึ 10 ครัง้เพือ่ทําความสะอาด

• สําหรับโถบด ใหเ้ตมิน้ําเปลา่ 100 มล. กด P2  พรอ้มกบัใชม้อืจับโถบดไว ้เเลว้ 
ใหเ้ครือ่งทํางาน 3 ถงึ 10 ครัง้เพือ่ทําความสะอาด

1500

1000

500

1500

1000

500

ลา้ง
• กอ่นทําความสะอาด โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดปะเกน็โถป่ันและปะเกน็
โถบดออกแลว้

• แลว้ลา้งดว้ยน้ํายาลา้งจานแบบเจอืจาง (เป็นกลาง) และฟองน้ํานุ่มๆ
หลงัจากขดัทําความสะอาดแลว้ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดล้า้งน้ํายาลา้งจาน
ออกหมดและเชด็ใหท้ัว่ดว้ยผา้แหง้

เชด็
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TH12

ระบบป้องกนัของอปุกรณต์ดัไฟ
หากมอเตอรข์องอปุกรณต์ดัไฟหยดุทํางานโดยอตัโนมตัเินือ่งจากทํางานหนักเกนิไป ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่ง:

1 ปิดสวติชเ์พือ่รเีซต็อปุกรณต์ดัไฟ

2 ลดสว่นผสมลงใหม้นีอ้ยกวา่ 1/2 ของความจใุนการทํางาน และ/หรอื เอาสว่นผสมทีม่คีวามแข็งออก

3 ทําการป่ันตอ่ไป หากอปุกรณต์ดัไฟยงัคงเปิดใชง้านอยู ่ใหทํ้าขัน้ตอนที ่1 - 2 ซํา้อกีครัง้ อยา่รเีซต็อปุกรณต์ดัไฟซํา้ๆ

 การแกป้ญัหา
โปรดตรวจสอบใหว้า่ไดปิ้ดเครือ่งและปิดสวติซไ์ฟกอ่นดําเนนิการตามตารางดา้นลา่ง

ปัญหา สาเหตุ การดําเนนิการ

สวติชเ์ครือ่งเปิดไมต่ดิ ไมไ่ดเ้สยีบปลั๊กลงในเตา้รับ เสยีบปลั๊กลงในเตา้รับ

แมว้า่สวติชไ์ฟจะเปิดอยู ่แตเ่ครือ่งไมเ่ริม่ป่ัน

วางโถป่ันหรอืโถบดไมถ่กูตอ้ง วางโถป่ันหรอืโถบดใหถ้กูตอ้ง

ใสส่ว่นผสมมากเกนิไปหรอืใชส้ว่นผสมตามขอ้
หา้ม

อยา่ใสส่ว่นผสมตา่งๆ มากเกนิกวา่ความจทุีกํ่าหนด และตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดใ้สส่ว่นผสมทีต่อ้งหา้ม

กา้นนริภยัคา้ง ถอดฐานโถป่ันออกและทําตามขัน้ตอนการประกอบ
(หนา้ TH5)

เครือ่งหยดุทํางานในขณะกําลงัป่ัน

ระบบป้องกนัของอปุกรณต์ดัไฟทํางาน
•  ใสส่ว่นผสมมากเกนิไปหรอืใสส่ว่นผสมทีม่ี
ความแข็ง

โปรดด ู“ระบบป้องกนัของอปุกรณต์ดัไฟ”

มกีารใสส่ว่นผสมทีต่ามขอ้หา้ม นําสว่นผสมทีต่อ้งหา้มออก

ใชเ้ครือ่งนานกวา่ทีกํ่าหนด ปิดไฟและดเูวลาดําเนนิการทีแ่นะนํา (หนา้ TH3)

สว่นผสมในโถป่ันร่ัวออกมา

ตดิฐานโถป่ันไมแ่น่น หมนุฐานโถป่ันใหแ้น่นเขา้กบัโถป่ัน

ตดิปะเกน็โถป่ันไมถ่กูตอ้ง ตดิปะเกน็โถป่ันใหถ้กูตอ้ง

ไมไ่ดต้ดิปะเกน็โถป่ัน ตดิปะเกน็โถป่ัน

ใชฐ้านโถป่ันผดิอนั
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชฐ้านโถป่ันทีถ่กูตอ้ง
•  การประกอบฐานโถป่ันเขา้กบัโถป่ัน (หนา้ TH7)
•  การประกอบฐานโถบดเขา้กบัโถบด (หนา้ TH10)

กา้นนริภยัคา้ง ถอดแทน่ฐานโถป่ันออกและทําตามขัน้ตอนการประกอบ
(หนา้ TH5)

มเีสยีงผดิปกตหิรอืเกดิการสัน่
ใสส่ว่นผสมในโถป่ันมากเกนิไป ปิดเครือ่งและลดปรมิาณสว่นผสมลง

ตดิฐานโถป่ันไมแ่น่น หมนุฐานโถป่ันใหแ้น่นเขา้กบัโถป่ัน

ใบมดีหมนุอยา่งอสิระโดยไมไ่ดทํ้าการตดั
มสีว่นผสมตา่งๆ ตดิอยูก่บัดา้นขา้งของโถป่ัน ปิดเครือ่งแลว้สอดพายยางเขา้ไปเพือ่ทําการคน

ปรมิาณของเหลวมนีอ้ย เพิม่ปรมิาณของเหลว

• อาจไดย้นิเสยีง "kiiiiin" ในขณะทีเ่ครือ่งกําลงัทํางาน ซึง่ถอืเป็นเรือ่งปกติ
• สามารถทาน้ํามนัหลอ่ลืน่ลงบนหวัตอ่ไดแ้ละจะไมก่ระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน โปรดเชด็ใหแ้หง้
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TH13

ไท
ย

ฟงักช์นั เครือ่งป่ัน โถบด

แหลง่จา่ยไฟ 220 - 240 โวลต ์  50 - 60 เฮริตซ์

กาํลงัไฟฟ้า 430 - 490 วตัต์

ประมาณกาํลงัไฟฟ้า
สงูสดุทีล็่อกไวข้อง
มอเตอร์

800 วตัต์

สวติช์  (ปิด), 1, 2, P1, P2

อตัราการทาํงาน เปิด 2 นาที
ปิด 2 นาที

เปิด 1 นาที
ปิด 2 นาที

ขนาดเครือ่ง
(โดยประมาณ) 
ก × ย × ส (มม.)

188 x 210 x 416  170 × 210 × 275

นํา้หนกั (โดยประมาณ) 
(กก.) 3.6 2.3

ความจใุนการทาํงาน 
(โดยประมาณ) 1.5 ล.

บดแหง้:  50 ก. 
(เมล็ดกาแฟ)
บดเปียก: 0.2 ล.

ใบมดี สแตนเลส 4 แฉก สแตนเลส 2 แฉก

 ขอ้มลูจาํเพาะ
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