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คำชีแ้ จงในกำรใช้
TEDDY
เครื่ องผสมอำหำร ขนำด 5 ลิตร
TM
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กำรรับประกัน:
เรารับประกันเป็ นเวลาหนึง่ ปี นับจากวันที่ออกใบส่งสินค้ าให้
การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องที่เกิดจากการใช้ งานอย่างไม่ถกู ต้ อง การใช้ งานเกินกาลัง
และการไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการดูแลรักษาเครื่ องในกรณีทคี่ ณ
ุ มีปัญหาทีต่ ้ องการร้ องเรี ยน กรุณาติดต่อบริ ษัทผู้จาหน่าย
ในกรณีที่คณ
ุ ต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาแจ้ งประเภทของเครื่ อง และหมายเลขชุดประจาสินค้ าของเครื่ องผสมอาหาร
Varimixer A/S ขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ควำมปลอดภัย:
ผู้ใช้ สามารถใช้ เครื่ องผสมได้ อย่างปลอดภัย เพราะ:
• เครื่ องผสมอาหารจะเริ่ มเดินเครื่ อง ก็ตอ่ เมื่อ ผู้ใช้ ผลักช่วงบนของตัวเครื่ องลงเท่านัน้
• ผู้ใช้ สามารถผลักช่วงบนของตัวเครื่ องขึ ้น ก็ตอ่ เมื่อเครื่ องหยุดเดินแล้ วเท่านัน้
• มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ าเกินขนาด โวลต์เกินและต่ากว่าขนาด
• เครื่ องผสมอาหารมีอปุ กรณ์นิรภัยในตัว
เครื่ องผสมอาหารนี ้ได้ รับการออกแบบขึ ้นสาหรับการผสมอาหาร
ซึง่ จะไม่ทาปฏิกิริยากับวัสดุของเครื่ องหรื อทาให้ เกิดสารใดๆขึ ้นในระหว่างการใช้ งาน อันอาจเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้
การยื่นนิ ้วมือเข้ าไปในถังผสม ขณะที่เครื่ องกาลังทางาน อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดการบาดเจ็บได้
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เครื่ องผสมอาหารต้ องใช้ โดยบุคคลที่มีอายุ 14 ปี ขึ ้นไปเท่านัน้
ต้ องเฝ้ าดูเครื่ องผสมอาหารในขณะที่เครื่ องกาลังทางานอยู่

กำรติดตัง้ เครื่องผสมอำหำร:
เครื่องผสมอำหำร ประกอบด้ วยชิน้ ส่ วนต่ ำงๆต่ อไปนี :้
 สายไฟ
 ตะขอ
 ถังผสม
 ฝาสาหรับถังผสม  ตะกร้ อ
 แผ่นป้อนวัตถุดิบ
กรุณาตรวจสอบว่าได้ รับชิ ้นส่วนต่างๆครบสมบูรณ์ ก่อนนาเครื่ องผสมไปใช้ งาน

 ใบโพ
 ฝากันเลอะ

ขนำดและนำ้ หนัก:
TEDDY พร้ อมอุปกรณ์:
• น ้าหนักสุทธิพร้ อมชิ ้นส่วน:
22,0 กิโลกรัม
• ขนาดด้ านนอกของเครื่ องผสม: 462 x 240 x 400 มม
ตำแหน่ งที่ตงั ้ :
ขอแนะนาให้ วางเครื่ องผสมบนโต๊ ะที่ตงบนขาอย่
ั้
างมัน่ คง

กำรต่ อสำยไฟฟ้ำเข้ ำกับแหล่ งจ่ ำย:
ต้ องใช้ สำยไฟที่แนบมำให้้
ต้ องต่อเครื่ องผสมเข้ ากับสายดิน!
• ต้ องใช้ เครื่ องผสมนี ้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าประเภทเฟสเดียวที่มีสายดินเท่านัน้ รวมทังใช้
้ สายไฟที่แนบมาให้ และ
• ต้ องใช้ ปลัก๊ 2 ขา + สายดิน
• ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมีแรงดันไฟฟ้ าตรงกับแรงดันไฟฟ้ าที่พิมพ์ไว้ บนแผ่นกาหนด ซึง่ ติดอยูด่ ้ านล่างของเครื่ องผสม
และที่ระบุไว้ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
• ต้ องป้องกันความเสียหายให้ แก่เครื่ องผสม โดยการใช้ ตวั ตัดวงจรไฟฟ้ าแบบย่อย และฟิ วส์ที่มีขนาดสูงสุด 10 A
• ฟิ วส์ 2.5 แอมป์ติดตังอยู
้ ใ่ นขัวต่
้ อสายไฟ
คุณสมบัตทิ ำงไฟฟ้ำของเครื่องผสมอำหำร:
แรงดันไฟฟ้ าของแหล่งจ่าย

ความถี่

แรงดันไฟฟ้ า

การกินไฟ

(V)

(Hz)

(A)

(W)

230

50/60

2,4

300

115

50/60

4,8

300
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คำนำเกี่ยวกับเครื่องผสมอำหำร:
TEDDY เป็ นเครื่ องผสมอาหารขนาดเล็กสาหรับการใช้ ในงานอาชีพ เพื่อการนวด การผสม และการตี ในงานอบขนม

ขนมหวาน หรื อการใช้ งานอื่นๆในครัว
เครื่ องผสมนี ้ทางานโดยอาศัยปุ่ มควบคุมแบบหมุนที่อยูด่ ้ านข้ างของตัวเครื่ อง
ผู้ใช้ สามารถใช้ ปมทั
ุ่ งสองได้
้
ในขณะเดียวกันหรื อใช้ แยกกันได้ นอกจากนันยั
้ งสามารถใช้ ปมทั
ุ่ งสองเปิ
้
ด/ปิ ดเครื่ อง ปรับความเร็ ว
และเปิ ด/ปิ ดการทางานได้ อีกด้ วย
ตัวขับอุปกรณ์เสริ ม A สามารถต่อเข้ ากับอุปกรณ์บดเนื ้อได้
A
B
C

รูปที่ 1

D
E
F
G
H
I
J
K

ส่ วนประกอบต่ ำงๆของเครื่องผสมนี ้

อุปกรณ์ :
เครื่ องผสมมีอปุ กรณ์มาตรฐานดังต่อไปนี ้:
• ถังผสมเหล็กสเตนเลส
• ฝาพลาสติกสีขาวสาหรับถังผสม
• แผ่นป้อนวัตถุดิบ
• ตะขอเหล็กสเตนเลส สาหรับใช้ นวดแป้ง
• ใบโพเหล็กสเตนเลส สาหรับตี
• ตะกร้ อเหล็กสเตนเลส สาหรับตีครี ม
• ฝากันเลอะพลาสติก

ฝำปิ ด

ตะขอ

ตะกร้ อ

ควำมเร็วที่แนะนำในกำรใช้ งำน:
ตาแหน่งที่ 1-2:
ตาแหน่งที่ 1-3:
ตาแหน่งที่ 1-5:

ความเร็วต่า
ความเร็วปานกลาง
ความเร็วสูง

ตัวขับอุปกรณ์เสริ ม, อุปกรณ์พิเศษ
เรื อนหุ้มเกียร์ หมู่
กรงเหล็กสเตนเลสกันภัย
แกนสลัก
ฝา
ช่วงบนของเครื่ อง
แผ่นป้อนวัตถุดิบ
ปุ่ มควบคุม (สองชิ ้น)
ฐานรับ
ถังผสมเหล็กสเตนเลส ขนาดจุ 5 ลิตร
แขนล็อก

การนวด
การผสม
การตีครีม

ตำแหน่ งพัก
(0)

ใบโพ

แผ่ นป้อนวัตถุดิบ

ฝากันเลอะ

ถังผสม
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กำรปฏิบัตงิ ำนของเครื่องผสมอำหำร:
ถังผสมต้ องติดตังเข้
้ ากับตัวเครื่ องเมื่อเริ่ มต้ นเดินเครื่ อง!
ต้ องเฝ้ าดูเครื่ องผสมอาหารในขณะที่เครื่ องกาลังทางานอยู่
A. หมุนปุ่ มควบคุมไปที่สญ
ั ลักษณ์ลอ็ กเครื่ อง (รูปที่ 3A)
B. ผลักช่วงบนของเครื่ องผสมขึ ้นไปข้ างหลัง

C. ติดตังอุ
้ ปกรณ์แบบใดแบบหนึง่ เข้ ากับแกนสลักและหมุนทว
นเข็มนาฬกิ าเพื่อล็อกเข้ าที่ (รูปที่ 4)
D. วางถังผสมให้ อยูใ่ นตาแหน่งระหว่างหมุดล็อกทังสาม
้
ซึง่ อยูบ่ นฐานของเครื่ องผสม
และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อกเข้ าที่ (รูปที่ 5) .
หมุนแขนล็อกทวนเข็มนาฬกิ าเพือ่ ยึดถังผสมไว้
E. เทอาหารทีต่ ้ องการผสมเข้ าไปในถังผสม
F. ผลักช่วงบนของตัวเครื่ องผสม รวมทังอุ
้ ปกรณ์ ลง
G. เดินเครื่ องด้ วยการหมุนปุ่ มควบคุมออกจากสัญลักษณ์ลอ็ ก

A: สัญลักษณ์ลอ็ ก

รูปที่ 3

B: ตาแหน่งพัก

C: ความเร็ ว

ตำแหน่ งทัง้ สำมของปุ่ มควบคุมแบบหมุน

และผ่านตาแหน่งที่ 1
ขอแนะนาให้ คอ่ ยๆเพิ่มความเร็วทีละน้ อยจนถึงความเร็วที่
ต้ องการ (รูปที่ 3C)
ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลีย่ งมิให้ สว่ นผสมกระเด็น หรื อฝุ่ นแป้งฟุ้งขึ ้น
(ดูรูปที่ 2 ถ้ าต้ องการทราบความเร็ วที่แนะนาให้ ใช้ )
H. หยุดเครื่ องด้ วยการหมุนปุ่ มควบคุมกลับสูต่ าแหน่งพัก

(รูปที่ 3B)
I.

ผู้ใช้ สามารถผลักช่วงบนของเครื่องผสมไปข้ างหลังได้
เฉพาะเมื่อปุ่ มควบคุมอยูต่ รงกับสัญลักษณ์ลอ็ กเท่านัน้
(รูปที่ 3A)

รูปที่ 4 กำรติดตัง้ อุปกรณ์ เสริมเข้ ำกับแกนสลัก
ปิ ดเครื่องผสมอำ
หำรโดยกดลงบน
ช่ วงบนของตัวเค
รื่อง
คุณจะได้ ยนิ เสียง
คลิกเมื่อเครื่องผ
สมอำหำรปิ ดอย่
ำงถูกต้ อง

หมุดล็อก
รูปที่ 5 วางถังผสมลงในเครื่ องผสมอาหาร
และหมุนเข้ าไปในหมุดล็อก
และหมุนแขนล็อกทวนเข็มนาฬกิ า

5

ควำมจุสูงสุดของเครื่ องผสม:
ควำมจุในกำรใช้ งำนของเครื่องผสมขึน้ อยู่กับ:
• อุปกรณ์ที่ใช้
• ประเภทและปริ มาณของอาหาร
• ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อให้ ผสมอาหารได้ ดงั ต้ องการ
ปริ มาณอาหารที่มากเกินไปจะทาให้ ผสมได้ ไม่ดี และลดอายุการใช้ งานของเครื่ องผสมลง
นอกจากนันการใส่
้
อาหารมากเกินไปยังอาจทาให้ เครื่ องหยุดเดินอย่างกะทันหันได้ อีกด้ วย

ประเภทอำหำรที่ต้องกำร วัตถุดบิ ที่ป้อนเข้ ำเครื่อง ปริมำณสูงสุดโดยประมำณ
กก ของแป้งโด
แป้งขนมปั ง, 60%
2,5
แป้งขนม Flaky paste
กก ของแป้งโด
2
วิป ครี ม
ลิตร ของครี ม
1,5
ไข่ขาว
จานวนไข่ไก่
20
เค้ กฟองน ้า
จานวนไข่ไก่
12
เนื ้อบด
กก
3

กำรใช้ งำนเกินกำลัง:
ถ้ าเครื่ องผสมยังทางาน เช่น นวดแป้งอยู่ แสดงว่าไม่ เกิดความบกพร่องหรื อใช้ งานเกินกาลัง
ในกรณีที่ใส่วตั ถุดิบมากเกินไป ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะลดปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลเข้ าสูม่ อเตอร์ ลง และทาให้ หยุดทางาน
ในกรณีที่เครื่ องหยุดทางานเนื่องจากใส่วตั ถุดิบมากเกินไป กรุณาหมุนปุ่ มควบคุมกลับไปสูต่ าแหน่งพัก
หลังจากนันจึ
้ งเริ่ มเดินเครื่ องใหม่
ถ้ ามอเตอร์ หยุดทางาน หลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน และไม่สามารถเริ่ มเดินเครื่ องได้ อีกในทันที
แสดงว่าตัววัดอุณหภูมิของมอเตอร์ ตดั กระแสไฟฟ้ าลง และต้ องรอให้ เครื่ องผสมเย็นตัวลง ก่อนทีจ่ ะเริ่ มเดินเครื่ องได้ อีกครัง้
นี่เป็ นการป้องกันมิให้ เครื่ องผสมร้ อนจัดและเกิดความเสียหาย
เครื่ องผสมนี ้มีตวั ตัดกระแสไฟ้ ฟ้ าสองชุด ซึง่ จะปล่อยกระแสไฟฟ้ ากลับเข้ าเครื่ องโดยอัตโนมัติ
หลังจากตัววัดอุณหภูมติ ดั กระแสไฟฟ้ าลงแล้ ว
กำรทำควำมสะอำดและสุขอนำมัย:
ควำมสำมำรถของอุปกรณ์ ในกำรทนต่ อกำรใส่ ของแข็งและนำ้ /ของเหลวเป็ นไปตำม IP42
หลังกำรใช้ งำน:
• ถอดถังผสมและอุปกรณ์ที่ใช้ ออก
• ล้ างถังผสมและอุปกรณ์ตา่ งๆด้ วยน ้าร้ อนกับสารซักฟอก /สารกาจัดไขมัน /สารฆ่าเชื ้อ ตามด้ วยน ้าสะอาดและเช็ดให้ แห้ ง
อย่า พ่นน ้าบนเครื่ องผสม
สามารถล้ างอุปกรณ์ตา่ งๆและถังผสม โดยใช้ เครื่ องล้ างจานได้

TH
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•
•
•
•

เช็ดเรื อนหุ้มเกียร์ หมู่ แกนสลักและกรงเหล็กนิรภัย โดยใช้ ฟองน ้าชื ้นๆ และสบู่/สารฆ่าเชื ้อ
แล้ วเช็ดชิ ้นส่วนต่างๆนันด้
้ วยฟองน ้าชุบน ้าสะอาด
ตรวจสอบว่าทาความสะอาดชิ ้นส่วนต่างๆจนสะอาดดีแล้ ว
อย่าใช้ สารซักฟอกชนิดที่เป็ นผงหยาบ ซึง่ สามารถทาให้ ผิวหน้ าของเครื่ องเกิดรอยขีดข่วนได้
ใช้ น ้ายาทาความสะอาดทีเ่ หมาะสาหรับพื ้นผิวที่ทาด้ วยสีฝนและพลาสติ
ุ่
ก (พอลิคาร์ บอเนต)

กำรบำรุงรักษำ:
เครื่ องผสมนี ้ไม่ต้องการการบารุงรักษาใดๆ (มอเตอร์ และแบริ งสาหรับชิ ้นส่วนที่เป็ นเครื่ องกล
มีจาระบีซงึ่ จะอยูน่ านตลอดอายุการใช้ งานของเครื่ อง)
อุปกรณ์ นิรภัย:
หมัน่ ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์นิรภัยอย่างสม่าเสมอ:
•
มอเตอร์ ต้องหยุดหมุน เมื่อปุ่ มควบคุมแบบหมุน อยูท่ ี่ตาแหน่งพัก (ดูรูปที่ 3B)
ถ้ าอุปกรณ์นิรภัยไม่ทางาน อย่าใช้ เครื่ องผสมอย่างเด็ดขาด
กรุณาติดต่อผู้จดั จาหน่าย

รำยกำรควำมบกพร่ องและวิธีแก้ ไขที่อำจช่ วยได้ :
ถ้ าคุณแก้ ปัญหาไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้จดั จาหน่าย
เครื่องผสมไม่ เริ่มเดินเครื่อง:
ให้ ตรวจว่า ...
• ช่วงบนของเครื่ องผสมอยูใ่ นตาแหน่งที่ผลักลง
• ปลัก๊ ไฟของเครื่ องผสมเสียบเข้ ากับแหล่งจ่ายไฟ
• แหล่งจ่ายไฟฟ้ าเป็ นแหล่งทีถ่ กู ต้ องตามกาหนด
• ฟิ วส์ในช่องปลัก๊ ไฟฟ้ า (รูปที่ 6, 1) ไม่ไหม้ ถ้ าฟิ วส์ใช้ งานไม่ได้ ให้ เปลีย่ นไปใช้ ฟิวส์ใหม่ (รูปที่ 6, 2)
ที่ติดมากับปลัก๊ ไฟฟ้ าเช่นกัน

1

2
รูปที่ 6 ฟิ วส์ ในช่ องปลั๊กไฟฟ้ำ

7

TH

เครื่องผสมหยุดเดินในขณะที่กำลังใช้ งำนอยู่:
• เครื่ องผสมทางานหนักเกินไป เนือ่ งจากใช้ ความเร็ วสูงเกินไป หรื อปริ มาณวัตถุดิบมากเกินไป โปรดอ่านหัวข้ อ
"กำรใช้ งำนเกินกำลัง".
ในกรณีที่ไฟดับ ให้ หมุนปุ่ มควบคุมกลับไปที่ตาแหน่งพัก แล้ วจึงเดินเครื่ องใหม่อีกครัง้ ในภายหลัง
อุปกรณ์ ติดอยู่ในเพลำสลัก:
นีเ่ ป็ นเหตุการณ์ปกติทเี่ กิดจากการทาความสะอาดไม่เพียงพอหรือเกิดหลุมเสียหายภายในอุปกรณ์:

• หมุนอุปกรณ์ไปมาจนกระทัง่ สามารถถอดออกได้
• ติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณ
เสียงดังผิดปกติ:
เสียงโลหะเคาะกัน ...
• อุปกรณ์คดงอ และตีเข้ ากับถังผสม
• ถังผสมเกิดความเสียหาย หรื ออยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่ถกู ต้ อง

กำรสวมอุปกรณ์ เสริม:

อุปกรณ์ บดเนือ้
เครื่ องผสมนี ้ สามารถติดตังกั
้ บตัวขับอุปกรณ์เสริ ม ซึง่ ปรับความเร็ วได้ รวมทังยั
้ งสามารถต่อเข้ ากับอุปกรณ์อื่นๆดังต่อไปนี ้ได้ ด้วย:
• อุปกรณ์บดเนื ้อขนาด Ø62 มม พร้ อมด้ วยถาด ด้ ามกระทุ้งเนื ้อ และชุดใบมีด
ซึง่ ประกอบด้ วยใบมีดและแผ่นจานที่มีรูขนาด Ø8 มม
หากต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริ ม กรุณาดูในแผ่นรายการพิเศษที่ตอ่ ท้ ายรายการอุปกรณ์เสริ ม
คุณต้ องถอดปลัก๊ ไฟของเครื่ องผสมนี ้ออกทุกครัง้ ก่อนสวมอุปกรณ์เสริ มเข้ า หรื อถอดออก
กำรติดตัง้ อุปกรณ์ เสริม (รูปที่ 7):
• ประกอบอุปกรณ์เสริ มที่ต้องการใช้ เข้ าด้ วยกัน
• ปิ ดหรื อหยุดเครื่ อง
• หมุนแผ่นครอบ C ออกจากช่องเปิ ด
• เมื่อต้ องการต่ออุปกรณ์เสริ ม A ที่ประกอบไว้ เสร็ จแล้ ว เข้ าที่ ให้ สอดแกน B เข้ ากับตัวขับอุปกรณ์เสริ ม D ของเครื่ องผสม
• หมุนอุปกรณ์เสริ มจนกระทัง่ หมุด E ชี ้ตรงไปยังร่อง G เพือ่ วางตาแหน่งอุปกรณ์เสริ มให้ เข้ าที่อย่างถูกต้ อง
• ดันอุปกรณ์เสริ มเข้ ากับตัวขับอุปกรณ์เสริ ม D ให้ มากที่สดุ เท่าที่ทาได้ (หมุด E ต้ องอยูใ่ นร่อง G
แกนหมุนของอุปกรณ์เสริ มจึงจะยึดอยูก่ บั ตัวขับอุปกรณ์เสริ มอย่างถูกต้ อง)
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•

หมุนปุ่ ม H ตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดอุปกรณ์เสริ มให้ แน่น

กำรถอดอุปกรณ์ เสริม (รูปที่ 7):
• ปิ ดหรื อหยุดเครื่ อง
• หมุนปุ่ ม H ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทัง่ สกรูลอ็ กหลุดจากรู F
• ถอดอุปกรณ์เสริ มออกจากตัวขับ แยกชิ ้นส่วนของอุปกรณ์เสริ มออก แล้ วทาความสะอาด

รูปที่ 7

กำรติดตัง้ อุปกรณ์ เสริม

ควำมเร็วที่แนะนำให้ ใช้ สำหรับตัวขับอุปกรณ์ เสริม:

ตำแหน่ งพัก
(0)

