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Please read and follow these instructions carefully before using your 
appliance for the first time. 

SAFETY INSTRUCTIONS

a. Check that the supply voltage shown on the rating plate of the appliance 
matches that of your electrical system. You may damage the appliance or 
cause injury to yourself if this is not the case. The guarantee shall no longer 
apply in such conditions.

b. For your safety, this appliance complies with applicable standards and 
regulations: 

 - ”Low Voltage Directive 
 - Electromagnetic Compatibility 
 - Environment Materials in contact with food” 

c. This appliance is not designed to be used by persons (including children) 
with reduced physical, sensorial or mental capacities, or by people with 
no prior knowledge or experience, except where they have benefited from 
supervision or previous instructions relating to the use of the appliance, 
from a person responsible for their safety. Children should not be allowed 
to play with the appliance. 

d. Always unplug the appliance if it is left unattended, before fitting or 
removing accessories and before cleaning. 

e. This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial 
use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the 
manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. 
Prolonged use of the appliance may overload the appliance, causing 
damage to the appliance, or personal injury. The guarantee shall no longer 
apply in such conditions. 

f. To avoid electric shocks, never use the appliance with wet hands or on a 
damp or wet surface. Avoid wetting the appliance’s electrical components. 
Never immerse them in water. 

g. Always unplug the appliance when you have finished using it and before 
you clean it. 

h. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are faults 
during operation. Take your appliance to an approved service centre for 
repair. 
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i. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its aftersales service or any person with similar qualifications, in order to 
avoid any danger. 

j. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. Repairs by 
unskilled persons may cause damage and the guarantee shall no longer 
apply. Take your appliance to an approved service centre for repair. 

k. Do not leave the power cord hanging over the edge of a table or a worktop 
and ensure that it does not come into contact with hot surfaces. This may 
damage the power cord’s insulation and cause technical problems and 
accidents.

l. Do not move or unplug the appliance by pulling on the cord as it may cause 
an accident or cause the appliance to malfunction.

m.The use of non original elements and accessories may lead to personal 
injury, damage to the appliance or faulty operation, and the guarantee will 
no longer apply.

n. To avoid electric shocks, ensure that your fingers do not come into contact 
with the plug pins when you plug in or unplug the appliance.

o. Do not leave the appliance switched on or plugged in while unattended, 
even for a few moments, especially where children are present. 

p. Do not plug any other appliances into the same plug socket using adapters. 
Electric overload is likely to damage the appliance or cause an accident. 
Only use an extension after having checked that it is perfect working order.

DESCRIPTION
A -Body of appliance 
B -Speed selector 
C -Eject button 
D -Turbo button
E -1 set of stainless steel whisks 
F -1 set of stainless steel dough hooks 
G -Washer

EN
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BEFORE FIRST USE
• Before using your appliance for the first time, clean the accessories in 

soapy water. 
• Rinse and dry them carefully. 
• Use your hand mixer to make light preparations: mayonnaise, whisked egg      

whites, sauces, cake dough, pancake batter, etc.
• Do not use it for more than 1 minute for heavier preparations. 
• Always leave the appliance cool down to room temperature before next  

usage, otherwise, it may overload and cause damage to the appliance.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1. Check that the speed selector (B) is set at “0”. 
2. Insert the whisks into the holes & lock into place. The dough hooks have 

a specific shape and need to be insert in the corresponding holes. Dough 
hook equiped with the washer (G) should be positioned into the biggest 
hole. The two dough hooks cannot be inserted in reverse. The “click” 
indicates that the accessories are correctly in place. 

3. Use identical pairs of accessories. 
4. A deep bowl should be used for mixing. 
5. Turn on the appliance selecting the speed using the control (B).
6. Remove the beaters/dough hooks only at the 0 setting. Never press the 

Ejector button when the appliance is operating. 
7. Alway plug in/unplug the appliance at position “0”.

PRACTICAL TIPS
Use speed 1 to start a preparation and to avoid splashing. 
To continue, use speed 2 to 5.
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RECIPES

Whipped Cream 
Use the stainless steel whisks for this recipe. 
250g of UHT cream 
Whip start at low speed to high speed. 
Mix at the maximum speed for 2 minutes

Whisked Egg whites 
Use the stainless steel whisks for this recipe. 
4 egg whites 
1 pinch of salt 
Put the ingredients in a clean, dry bowl. 
Mix at the maximum speed until stiff peaks form, but for not more than 3 
minutes.

Bread dough 
Use the stainless steel dough hooks for this recipe. 
300g of flour 
dry yeast 
6g of salt 
180g of water 
Mix at the maximum speed for 3 minutes

CLEANING 

• Unplug the appliance.
• Clean the whisks immediately after use to prevent any remaining egg or oil 

mixture sticking or drying.
• You can wash the whisks (E) and (F) in the dishwasher.
• Clean the body of the appliance (A) using a damp sponge only and dry 

carefully.
• Never immerse the body of the appliance in water (Fig. 3). Never wash it in 

the dishwasher.
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END-OF-LIFE ELECTRONIC PRODUCTS

If you have any further problems or queries please contact our Customer 
Relations Team first for expert help and advice.

Think of the environment!
i  Your appliance contains valuable materials which can be 
          recovered or recycled.
_ Leave it at a local civic waste collection point or at an approved
          service centre.

6  



โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่าน้ีอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งแรก

คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัย
a.	 ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแผ่นแจ้งรายละเอียดของเครื่องใช้

ไฟฟ้าตรงกับระบบไฟฟ้าของคุณ	
	 คุณอาจทำาให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือเป็นสาเหตุใหเกิดอาการบาดเจ็บ

ต่อตนเองได้การรับประกันไม่สามารถบังคับใช้ในกรณีเช่นนั้นได้
b.	เพื่อความปลอดภัยของคุณ	
	 เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตรงตามมาตรฐานและกฏระเบียบ

ข้อบังคับ:	
 -	“ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา
	 -	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	
	 -	สิ่งแวดล้อม
	 -	วัสดุที่สัมผัสกับอาหาร”
c.	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ใช้โดยบุคคลท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย	ประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจ	(รวมถึงเด็ก)	หรือโดย
ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน	

	 นอกจากพวกเขาได้รับคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์	
	 หรือได้รับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์มาแล้วจากผู้ที่รับผิด

ชอบเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา	 เด็กไม่ควรได้รับอนุญาตให้เล่นกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

d.	 .ให้ถอดปลั๊กไฟออกหากไม่ได้ใช้งาน	หรือก่อนทำาการติดตั้ง	
	 การถอดอุปกรณ์และก่อนการทำาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ
e.	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ีได้รับการออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานภายในครัวเรือน

เท่านั้น	
	 บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมไปถึงการ

ใช้ในเชิงพาณิชย์/การค้าใดๆ	 การใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตาม
คำาแนะนำา	

	 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำาให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เกิดความเสียหาย	 หรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ	 การรับประกันไม่สามารถ
คุ้มครองในสภาพเช่นนั้นได้

TH
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f. 	เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต	 ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียกหรือบนพื้น
ผิวที่ชื้นหรือเปียก	หลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียก	อย่าแช่
ไว้ในน้ำา

g.	ถอดปล๊ักไฟออกเม่ือเสร็จส้ินการใช้งานและก่อนท่ีคุณจะทำาความสะอาด
เครื่องไฟฟ้าเสมอ

h.	อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าหากทำาเครื่องหล่นบนพื้นหรือหากเครื่องทำางาน 
ผิดปกต	ิควรนำาเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาติ

i.	 หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิต
	 บริการหลังการขายหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงเพ่ือหลีกเล่ียง

อันตรายใด	
j.	 อย่าพยายามที่จะรื้อหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง	
	 การซ่อมแซมโดยบุคคลท่ีไม่ชำานาญอาจทำาให้เกิดความเสียหายและ

การรับประกันจะสิ้นสุดลงให้นำาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อทำาการซ่อมแซม

k.	 อย่าปล่อยให้สายไฟแขวนทิ้งอยู่เหนือขอบของโต๊ะหรือพื้นด้านบน
	 และให้แน่ใจว่ามันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน	
	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฉนวนกันความร้อนของสายไฟและก่อ

ให้เกิดปัญหาทางเทคนิคและเกิดอุบัติเหตุ
l.	 ห้ามถอดปล๊ักหรือย้ายเคร่ืองโดยการดึงท่ีสายเพราะอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุหรือเป็นสาเหตุให้เกิดการทำางานที่ผิดพลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
m.	การใช้ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิต	 อาจนำาไปสู่		การบาด

เจ็บ
	 เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเกิดความผิดพลาดในการดำาเนิน

การและการรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
n.	 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต	
	 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่ได้สัมผัสกับแกนของปลั๊กขณะท่ี

เสียบหรือหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
o.	อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดหรือเสียบทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน	
	 แม้เพียงชั่วขณะสั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเด็กอยู่ในบริเวณนั้น
p.	อย่าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น	 ๆ	 ลงในช่องเสียบปลั๊กตัวเดียวกันโดยใช้

เครื่องแปลงไฟ
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	 การใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินพิกัดอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องใช้
ไฟฟ้าหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุกรณีใช้สายพ่วงต้องใช้หลังจากได้มีการ
ตรวจสอบว่ามีการทำางานที่ถูกต้องสมบูรณ์

คำ�อธิบ�ย
A	–	ตัวเครื่อง
B	–	ตัวเลือกระดับความเร็ว
C	–	ปุ่มถอดหัวต	ี(Eject)
D	–	ปุ่มเทอร์โบ
E	–	ตะกร้อตีส่วนผสมสแตนเลส	1	ชุด
F	–	ตะขอนวดแป้งสแตนนเลส	1	ชุด
G	–	แหวน	(สำาหรับรองเพื่อกันสึกหรอหรือกระชับให้แน่น)

ก่อนใช้ง�นครั้งแรก
• ก่อนการใช้เครื่องของคุณครั้งแรกให้ทำาความสะอาดอุปกรณ์ในน้ำาสบู่
• ล้างและทำาให้แห้งอย่างระมัดระวัง
• ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเพื่อการเตรียมอาหารเบาๆ:	มายองเนส		วิปครีม
ไข่ขาวซอสแป้งเค้กส่วนผสมของแพนเค้กที่ผสมแล้ว	ฯลฯ

• อย่าใช้เวลานานเกิน	1	นาทีในการเตรียมอาหารหนักๆ
• ควรปล่อยให้เครื่องใช้ๆฟฟ้าเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้ครั้งต่อไปมิ
ฉะนั้นอาจเป็นการใช้งานที่หนักเกินไปและทำาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความ
เสียหายได ้

ก่อนก�รใช้ง�นเป็นครั้งแรก
1.	ตรวจเช็คตัวเลือกระดับความเร็ว(B)	ให้อยู่ที่	“0”.
2.	ใส่เครื่องตี/ปั่นเข้าไปในช่องและล๊อคให้เข้าที่	
	 ตะขอนวดแป้งที่มีรูปร่างเฉพาะนั้นจำาเป็นต้องใส่ในรูที่เข้ากันได้	 ตะขอนวด
แป้งประกอบกับแหวน	(G)	ควรใส่เข้าไปในช่องที่ใหญ่ที่สุด	ตะขอนวดแป้ง
สองตัวไม่สามารถใส่ในทางย้อนกลับกันได้เสียง	

	 “คลิก”	แสดงว่าอุปกรณ์ที่ใส่นั้นเข้าที่ถูกต้องแล้ว
3.	ใช้อุปกรณ์เสริมที่คู่กัน
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4.	ควรใช้ชามก้นลึกในขณะผสม
5.	เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเลือกใช้ความเร็ว	(B)ควบคุมการทำางาน
6.	เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องตีผสม	 /	 ตะขอนวดแป้งให้อยู่ที่ค่าตำาแหน่ง0	 ห้าม
กดปุ่มอีเจคเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำาลังทำางาน

7.	การเสียบและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอยู่ที่ตำาแหน่ง	“0”เสมอ

เคล็ดลับก�รปฏิบัติ
ใช้ความเร็วระดับ1	เพื่อเริ่มต้นการเตรียมอาหารและเพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระเด็น
ต่อเนื่องด้วยความเร็วระดับ	2	ถึง	5

เคล็ดลับก�รทำ�อ�ห�ร
วิปครีม
ใช้เครื่องตีไข่หรือครีมสำ�หรับอ�ห�รชนิดนี้
ครีมยูเอชที250กรัม
ตีด้วยความเร็วเริ่มต้นจากต่ำาไปถึงความเร็วสูง
ผสมในความเร็วสูงสุดเป็นเวลา2	นาที	

วิปครีมไข่ข�ว
ใช้เครื่องตีไข่หรือครีมสำ�หรับอ�ห�รชนิดนี้
ไข่ขาว	4	ฟอง
เกลือนิดหน่อย	(1	หยิบนิ้ว)
ใส่ส่วนผสมในชามสะอาดแห้ง
ผสมในความเร็วสูงสุดจนตั้งยอดแข็ง	แต่ไม่เกิน	3	นาที

แป้งขนมปัง
ใช้ตะขอสแตนเลสสำ�หรับตีแป้งสำ�หรับสูตรนี้
แป้ง300กรัม
ยีสต์แห้ง
เกลือ6กรัม
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น้ำา180กรัม
ผสมในความเร็วสูงสุดเป็นเวลา3	นาที

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด
• ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
• ทำาความสะอาดเคร่ืองตีไข่หรือครีมทันทีหลังจากใช้งานเพ่ือป้องกันไม่ให้ไข่
หรือน้ำามันผสมที่เหลือติดแน่นหรือแห้ง

• คุณสามารถล้างเครื่องตีไข่หรือครีม	(E)	และ	(F)	ในเครื่องล้างจาน
• ทำาความสะอาดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า	(A)	
	 โดยใช้ฟองน้ำาชุบน้ำาหมาดๆเท่านั้นและเช็ดให้แห้งอย่างระมัดระวัง
• อย่าแช่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในน้ำา	(รูปที่	3)	อย่าล้างในเครื่องล้างจาน

ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิกส์ที่หมดอ�ยุ
คิดถึงสภ�พแวดล้อม!
iเครื่องใชไ้ฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณค่าที่สามารถกู้คืนห
รือนำากลับมาใช้ใหม่ได้ควรทิ้งมันไว้ในสถานที่เก็บรวบรวมขยะทั่วไ
ปในท้องถิ่นหรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุมัติ ั 
_หากคุณพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อทีม
ลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อนเพื่อคำาแนะนำาช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
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Sila baca dan ikuti arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan 
peralatan anda untuk pertama kali.

ARAHAN KESELAMATAN
a. Sila periksa bahawa voltan bekalan yang ditunjukkan pada plat kadaran 

peralatan sepadan dengan sistem elektrik anda. Anda mungkin akan 
merosakkan peralatan itu atau menyebabkan kecederaan kepada diri anda 
sendiri jika ini tidak dipatuhi. Jaminan tidak akan terpakai lagi dalam 
keadaan tersebut.

b. Untuk keselamatan anda, peralatan ini mematuhi piawaian dan peraturan 
yang berkaitan: 

- ”Perintah Voltan Rendah 
- Keserasian Elektromagnet 
- Alam sekitar
- Bahan-bahan bersentuhan dengan makanan” 

c. Peralatan ini tidak direkabentuk untuk digunakan oleh orang (termasuk 
kanak-kanak) yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental, 
atau orang yang tiada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, 
kecuali mereka mempunyai kelebihan daripada pengawasan atau arahan 
sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, daripada 
orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-
kanak tidak sepatutnya dibenarkan untuk bermain dengan peralatan. 

d. Sentiasa mencabut palam peralatan sekiranya ia ditinggalkan tanpa 
jagaan, sebelum memasang atau menanggalkan aksesori dan sebelum 
pembersihan. 

e. Peralatan ini telah direkabentuk untuk kegunaan dalam negeri sahaja. 
Sebarang penggunaan secara komersil, penggunaan yang tidak 
sesuai atau kegagalan untuk mematuhi arahan, pengeluar tidak akan 
bertanggungjawab dan jaminan tidak akan terpakai. Penggunaan peralatan 
yang lama mungkin akan membebankan peralatan, menyebabkan 
kerosakan kepada peralatan, atau kecederaan diri. Jaminan tidak akan 
terpakai lagi dalam keadaan tersebut. 

f. Untuk mengelakkan renjatan elektrik, jangan gunakan peralatan dalam 
keadaan tangan yang basah atau di atas permukaan yang lembap dan 
basah. Elakkan daripada membasahkan komponen peralatan elektrik. 
Jangan sekali-sekali merendamnya di dalam air. 

MY
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g. Sentiasa mencabut palam peralatan apabila anda telah selesai 
menggunakannya dan sebelum anda membersihkannya. 

h. Jangan gunakan peralatan sekiranya ia telah terjatuh ke atas lantai atau 
sekiranya terdapat kerosakan semasa operasi. Bawa peralatan anda ke 
pusat servis yang diluluskan untuk dibaiki 

i. Sekiranya kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengeluar, khidmat 
selepas jualannya atau mana-mana orang dengan kelayakan yang sama, 
untuk mengelak daripada sebarang bahaya. 

j. Jangan sekali-sekali mencuba untuk menanggalkan atau membaiki 
peralatan anda sendiri. Pembaikan oleh orang tanpa kemahiran mungkin 
akan menyebabkan kerosakan dan jaminan tidak akan terpakai lagi. Bawa 
peralatan anda ke pusat servis yang diluluskan untuk dibaiki 

k. Jangan tinggalkan kord kuasa tergantung melalui tubir tepi meja atau 
permukaan untuk kerja dan pastikan bahawa ia tidak bersentuhan dengan 
permukaan panas. Ini mungkin akan merosakkan bahan penebat kord 
kuasa dan menyebabkan masalah teknikal dan kemalangan.

l. Jangan pindahkan atau mencabut palam peralatan dengan menarik pada 
kord kerana ia mungkin akan menyebabkan kemalangan atau menyebabkan 
peralatan mengalami pincang tugas.

m.Penggunaan unsur dan aksesori yang tidak-original mungkin akan 
menyebabkan kecederaan diri, kerosakan pada peralatan atau operasi 
yang tidak sempurna dan jaminan tidak akan terpakai lagi.

n. Untuk mengelakkan renjatan elektrik, pastikan bahawa jari anda tidak 
bersentuhan dengan pin palam ketika anda memasang atau mencabut 
palam peralatan.

o. Jangan tinggalkan peralatan dalam keadaan suis atau palam terpasang 
semasa tanpa jagaan, walaupun untuk seketika, terutamanya apabila 
terdapat kanak-kanak.

p. Jangan memasang palam sebarang peralatan yang lain kepada soket 
palam yang sama menggunakan penyesuai. Beban lampau elektrik 
berkemungkinan akan merosakkan peralatan atau menyebabkan 
kemalangan. Hanya gunakan sambungan selepas memeriksa bahawa ia 
benar-benar boleh digunakan.
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PEMERIHALAN
A - Badan peralatan 
B - Pemilih kelajuan 
C - Butang tolak keluar 
D - Butang turbo 
E - 1 set pemukul keluli tahan karat 
F - 1 set cangkuk doh keluli tahan karat 

G - Sesendal

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA
• Sebelum menggunakan peralatan anda buat pertama kali, bersihkan 

aksesori dengan air bersabun. 
• Bilas dan keringkannya dengan teliti. 
• Gunakan pengadun tangan untuk menghasilkan penyediaan ringan: 

mayones, putih telur pukul, sos, doh kek, tepung sadur penkek, dsb.
• Jangan gunakannya lebih daripada 1 minit untuk penyediaan yang 

lebih berat. 
• Sentiasa membiarkan peralatan menyejuk kepada suhu bilik sebelum 

penggunaan seterusnya, jika tidak, ia mungkin akan mengalami beban 
lampau dan menyebabkan kerosakan pada peralatan.

SEBELUM MENGGUNAKAN BUAT PERTAMA KALI

1. Periksa bahawa pemilih kelajuan (B) disetkan pada “0”. 
2. Sisipkan pemukul ke dalam lubang dan menguncinya. Cangkuk doh 

mempunyai bentuk yang khusus dan perlu disisipkan ke dalam lubang 
yang sepadan. Cangkuk doh yang dilengkapi sesendal (G) sepatutnya 
dimasukkan ke dalam lubang yang paling besar. Cangkuk doh tidak boleh 
disisipkan dalam keadaan terbalik.

Bunyi “klik” menunjukkan bahawa aksesori telah dimasukkan dengan betul. 
3. Gunakan pasangan aksesori yang serupa. 
4. Mangkuk mungkum harus digunakan untuk mengadun. 
5. Hidupkan peralatan dengan memilih kelajuan menggunakan kawalan (B). 
6. Tanggalkan pemukul/cangkuk doh hanya pada tetapan 0. Jangan sekali-

sekali menekan butang pelenting ketika peralatan sedang beroperasi.
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7. Sentiasa memasang/mencabut palam pada kedudukan “0”.

MAKLUMAT BERGUNA
Gunakan kelajuan 1 untuk memulakan penyediaan dan mengelakkan 
percikan. Untuk meneruskannya, gunakan kelajuan 2 hingga 5.

RESEPI
Krim Putar 
Gunakan pemukul keluli tahan karat untuk resepi ini. 
250g krim UHT
Mula memutar pada kelajuan rendah hingga kelajuan tinggi. 
Adunkan pada kelajuan maksima selama 2 minit

Putih Telur Pukul 
Gunakan pemukul keluli tahan karat untuk resepi ini. 
4 biji telur putih 
Secubit garam 
Masukkan bahan-bahan di dalam mangkuk yang kering dan bersih. 
Adunkan pada kelajuan maksima sehingga kembang tapi tidak lebih 
daripada 3 minit.

Doh roti 
Gunakan cangkuk doh keluli tahan karat untuk resepi ini. 
300g tepung 
yis kering 
6g garam 
180g air 
Adunkan pada kelajuan maksima selama 3 minit
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PEMBERSIHAN
• Cabut palam peralatan.
• Bersihkan pemukul dengan segera selepas penggunaan untuk mengelakkan 

sebarang adunan telur atau minyak melekat dan kering.
• Anda boleh membasuh pemukul (E) dan (F) di dalam pembasuh pinggan.
• Bersihkan badan peralatan (A) menggunakan span lembap sahaja dan 

keringkan dengan teliti.
• Jangan sekali-sekali merendam badan peralatan di dalam air (Rajah 3) 

Jangan sekali-kali membasuhnya di dalam pembasuh pinggan.

AKHIR HAYAT PRODUK ELEKTRONIK

Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah selanjutnya atau pertanyaan, 
sila hubungi Pasukan Hubungan Pelanggan kami terlebih dahulu untuk 
bantuan dan nasihat pakar.   

Fikirkan mengenai alam sekitar!
i  Peralatan anda mengandungi bahan bernilai yang boleh 
           didapatkan semula atau dikitar semula.
_ Tinggalkannya di pusat pengumpulan sisa tempatan atau di 
         pusat perkhidmatan yang diluluskan.
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