
Cách vệ sinh máy

Danh sách các phần trong hộp

Cách sử dụng

1. Làm sạch thực phẩm và máy trước khi sử dụng.
Sau đó lắp máy cho đúng.
2. Sau khi kết nối nguồn điện, ấn công tắc.
3. Lắp đặt và sự dụng.

4. Phương pháp xay
Xay thịt hiệu quả nhất:
Bạn có thể sử dụng 1 lưỡi dao khi xay thịt, nếu muốn nhuyễn  hơn hãy dùng
2 lưỡi. Trước khi cho thịt đã cắt (2 -3cm) vào trong cối, Hay chắc chắn rằng
không có gân, da dày dai và xương cứng. 
Đối với rau và quả: 
Bạn có thể sử dụng 1 hoặc 2 lưỡi. Để nguyên hoặc thái rau/ quả cho vào cối
rộng khoảng 1-2 cm và dài 5-10 cm hoặc cắt theo miếng dầy 2-3 cm
Xay khô: 
Bạn có thể sử dụng 1 hoặc 2 lưỡi để xay ớt, tiêu, …

Tên
Phần thân
(Động cơ) Cối

Lưỡi dao
chính

Lưỡi dao
Phụ

Số lượng

Tên

Số lượng

1

1

Đế chống
trượt

Nắp cối Sách
hướng dẫn

1 1

1 1 1

Bộ Phận Chức năng

Nút ấn

Thân chính

Nắp cối

Lưỡi dao phụ

Lưỡi dao chính

Cối

Đế cao su Đảm bảo an toàn, giảm rung, trơn trượt

Nó là chất liệu inox 304 không gỉ, an 
toàn với thực phẩm

Trước khi khởi động máy, hãy cài ít nhất
1 lưỡi chính. Nó rất dễ dàng để tháo

và làm sạch.

Lắp trên lưỡi chính để xay thực phẩm 
nhuyễn và đều hơn

Đậy nắp cối chứa thịt để bảo đảm
an toàn

Có động cơ đồng nguyên chất ở 
bên trong

Công tắc để khởi động máy

Các bộ phần và chức năng
Hiện tượng Nguyên nhân Cách xử lý

Máy không thể
hoạt động sau khi 
bật và kết nối với 

nguồn điện.

Khi bắt đầu
sử dụng máy, 

có mùi dầu máy

Máy ngừng khi
đang sử dụng

Tiếng rung và 
tiếng ồn bất thường

Lưỡi dao quay
quá chậm

1. Thịt chưa cắt
2. Thịt có xương 
hoặc da(bì) 

1. Thái thịt ra làm miếng
đều.
2. Không xay thịt có xương
hoặc da lợn dai, quá dày
 

Những điều cần lưu ý
Hãy đặt máy ở nơi trẻ em không tiếp cận được. Chắc chắn rằng các lưỡi dao

được lắp đặt đúng và đặt vừa khít nắp cối trước khi bạn bật máy để tránh
làm bị thương tay của bạn.

1. Lắp đặt lưỡi dao 
chưa chuẩn
2. Vị trí máy không 
ổn định
3. Cho quá nhiều thịt

1. Đảm bảo lắp đúng
lưỡi dao
2. Đảm bảo máy được đặt
chắc chắn
3. Không nên cho quá 
0,5kg thịt trong 1 lần

1. Điện áp quá thấp
2. Hệ thống ngắt tự 
động bảo vệ động cơ.

1. Kiểm tra lại điện áp
2. Dừng sử dụng
10-20 phút để giảm nhiệt
độ động cơ.

Đây là vấn đề
bình thường 

khi mới sử dụng

Nắp cối chưa khớp với
 máy

Lắp lại để máy khớp với
nắp cối

5. Kết nối với nguồn, sau đó nhấn nút liên tục ít hơn 30 giây.
Sau chục giây, khởi động lại máy.

1. Điện áp đầu vào của máy này là 220V/50Hz, hãy chắc chắn rằng
điện áp của bạn là như thế.

2. Đảm bảo điện đã được ngắt trước khi tháo dỡ, lắp đặt và điều chỉnh 
bất kỳ thành phần nào của máy.

3. Kiểm tra dây nguồn, phích cắm và các thành phần khác trước khi 
khởi động máy. Nếu có bất kỳ sự nguy hại nào, xin vui lòng dừng sử dụng
nó và liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. 

4. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để bảo trì nếu bạn cần. Không tháo rời
và sửa chữa nó vì nó có thể gây nguy hiểm.

5. Hãy chắc chắn rằng các lưỡi dao được lắp đặt đúng và hoạt động 
trong điều kiện bình thường.

6. Lượng thực phẩm nên tuân theo chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
7. Không sử dụng máy khi cối chứa rỗng hoặc quá tải.
8. Máy này không nên xay thức ăn rắn và thức ăn giàu nước, như cà phê,
đậu nành, chất keo dính, gạo và thịt đông lạnh hoặc thực phẩm đông 
lạnh tương tự.

9. Đừng chạm vào lưỡi dao, động cơ hoặc bất kỳ bộ phận nào chưa được 
tháo dỡ để tránh bị đau và làm hỏng máy.

10. Vui lòng thực hiện đúng các hướng dẫn về thời gian sử dụng, tạm 
dừng 2 phút sau 4 lần sử dụng 30 giây bởi vì khoảng thời gian hoạt động
tối đa là 4 lần chu kỳ. Sau đó cắt điện để làm mát động cơ trong 15 đến 
20 phút, và khởi động lại. Bằng cách này có thể kéo dài tuổi thọ của máy.

11. Sau khi kết thúc, xin vui lòng không đặt phần thân máy xuống cho đến
khi lưỡi dao dừng hẳn.

12. Nếu máy đột ngột dừng lại trong khi bạn đang sử dụng, có thể do sử 
dụng liên tục đã khởi động chíp bảo vệ nhiệt độ động cơ và tránh cháy nổ
tự động ngắt mạch. Vì vậy, bạn hãy tắt điện và chờ 10-20 phút sau đó khởi 
động lại.

13. . Phần thân máy là inox nên có thể ngâm trong nước để rửa.

6. Khi kết thúc cắt, tắt điện và chờ cho lưỡi dừng lại, sau đó đưa thịt xay ra
bằng muỗng.

7. Máy của chúng tôi có thể sử dụng cho đậu, gạo hoặc thức phẩm cứng khác
(đá, sụn, cua đồng, cá …)

Hướng dẫn và Tính năng

Chú ý

Bảng Khối lượng và thời gian

Loại Thực phẩm Khối lượng Thời gian Chú ý

Thịt, cá , tôm,
Cua

Rau củ

Chanh, trái cây

Tiêu, hành, tỏi,
lạc, riềng, sả, đá..

Tính năng

1. Lưới dao thiết kế lưỡi hình chữ “S”, thịt được xay hoàn hảo hơn.
2. Thiết bị bảo vệ an toàn để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng.
3. Motor có chíp quá tải nóng tự động ngắt bảo vệ cháy nổ.
4. Tháo dỡ dễ dàng và sạch sẽ.
5. Toàn thân kim loại làm cho máy mạnh hơn và chạy trơn tru.

Cối

Cối

Cối

Cối

Giây

Giây

Giây

Giây

Cắt miếng
 5 - 10 gam 

8. Nếu thực phẩm phân chia không đồng đều, làm cho máy rung,
hãy đặt thức ăn đồng đều rồi khởi động lại máy.

1. Thẻ bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm của công ty chúng tôi.
2. Thẻ bảo hành cần phải được điền đầy đủ.
3. Vui lòng xuất trình thẻ này khi bạn cần bảo hành.
4. Thời hạn bảo hành 1 năm.

1. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có vấn đề về chất lượng, 
hàng thủ công, vật tư, công ty chúng tôi sẽ bảo hành miễn phí.
2. Nếu có trường hợp nào sau đây, sẽ không bảo hành miễn phí:

3. Tất cả các phụ tùng thay thế sẽ thuộc về công ty chúng tôi.
4. Người mua thương lượng chi phí vận chuyển để bảo trì sản phẩm.

Máy Xay thịt đa năng Midimori

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm thương hiệu Midimori
Xin đọc kỹ hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này 
một cách cẩn thận.

A. Quá thời gian bảo hành.
B. Sản phẩm không khớp với sản phẩm bảo hành.
C. Thiệt hại nhân tạo (Tự tháo rời máy), hoặc sử dụng máy không 
theo hướng dẫn sử dụng.
D. Thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lưu ý:

Điều khoản bảo hành:
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Xin đọc kỹ hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này 
một cách cẩn thận.

A. Quá thời gian bảo hành.
B. Sản phẩm không khớp với sản phẩm bảo hành.
C. Thiệt hại nhân tạo (Tự tháo rời máy), hoặc sử dụng máy không 
theo hướng dẫn sử dụng.
D. Thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lưu ý:

Điều khoản bảo hành:


