Model
BLB-5357

Hướng dẫn sử dụng
Máy xay sinh tố

Đa tốc độ xay và chức năng nhồi cho phép xay
linh động.
Công suất mạnh đến 1200W, dễ dàng xay
nhuyễn nhiều loại thực phẩm.
Thiết kế giảm ồn ưu việt với
độ ồn thấp.

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

MỤC LỤC

Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản
xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB về chất
lượng và an toàn sản phẩm.
Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ
về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American
Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công
ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy
chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang
California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA
94605, Hoa Kỳ.
Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp
với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các
chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm
Blue-Stone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt
nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm
BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
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Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.
Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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MÔ TẢ CHUNG
BLB-5357

Hiệu điện thế: 220-240V ~ 50/60Hz
Công suất: 1200W
Dung tích cối xay: 1.8L
Chất liệu cối xay: thủy tinh
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Vòng đệm
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CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau.

TIẾNG VIỆT

CHÚ Ý
1

Trong suốt quá trình hoạt động nếu thiết bị đột ngột dừng lại, đó có thể do sự
tác động hệ thống bảo vệ nhiệt cho motor. Nếu gặp trường hợp này vui lòng
tắt máy và chờ trong vòng 20 đến 30 phút rồi cho máy hoạt động trở lại.

2

Ngắt điện trước khi vệ sinh thiết bị.

3

Để tránh thiệt hại, tất cả các bộ phận của thiết bị không được phép sử
dụng với nước nóng trên 60°C hay lò vi sóng để khử trùng, các thành phần
có tiếp xúc với thực phẩm đều phù hợp với các chứng thực nhận an toàn
vệ sinh thực phẩm và đáng tin cậy.

4

Trước khi vận hành máy cần loại bỏ hạt, lớp vỏ dày và cắt nhỏ thực phẩm.

5

Sử dụng lưỡi dao phù hợp với thiết bị.

6

Lưỡi dao phải được lắp ráp phù hợp với cối xay chính trước khi lắp vào thân máy.

7

Không vận hành máy khi không có thực phẩm trong cối xay chính và
không tháo nắp đậy cho đến khi dao ngừng quay hẳn.

8

Cần thêm nước hoặc sữa vào ly để tăng hiệu quả xay hay trộn đồng thời
kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

9

Không được vệ sinh thiết bị bằng máy rửa chén.

CẢNH BÁO
1 Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử
dụng trước khi nối máy với nguồn điện.
2 Đảm bảo đã ngắt nguồn trước khi tháo gỡ, cài đặt, tháo máy hay di chuyển máy.
3 Trước khi thiết bị vận hành, kiểm tra các dây cắm, lưỡi dao và các thành
phần khác. Nếu thấy bất cứ thành phần đã bị hư hại, hãy ngừng sử dụng
thiết bị và liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành để thay thế và sửa chữa
các phụ tùng hư hay sự cố về máy. Vui lòng không tháo rời và tự sửa chữa sản
phẩm để đảm bảo an toàn.
4 Không được sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử
dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp.
5 Để tránh nhiễu mạch điện, các sự cố về điện (điện giật, chập điện…) và
những tai nạn khác, không nhúng dây điện, phích cắm, thân máy vào nước
hoặc các chất lỏng khác.
6 Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích điện để
rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giựt để khỏi hư dây điện.
7 Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ thiết bị.
8 Lắp ráp các bộ phận phải đúng, khớp và đầy đủ trước khi sử dụng thiết bị.
9 Khi máy đang hoạt động, để tránh nguy hiểm, không được dùng tay hay
các vật lạ để lấy thực phẩm hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy.
10 Để tóc, quần áo, đồ dùng, dụng cụ tránh xa các bộ phận nóng của máy.
11 Khi máy đang làm việc không được chạm tay vào bất kì bộ phận có thể tháo
rời khỏi máy.
12 Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc
những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.

10 Cẩn thận với lưỡi dao và các bộ phận cắt của thiết bị trong khi vận hành và
vệ sinh.
11 Không vệ sinh thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng khăn ướt, bàn
chải mềm hay bọt biển để lau chùi.
12 Không được vệ sinh sản phẩm bằng tấm rửa kim loai, chất tẩy rửa hay chất
lỏng có tính ăn mòn (ví dụ như khí hay Acetone).
13 Khi thiết bị đang hoạt động gần trẻ em cần phải có sự giám sát chặt chẽ
của người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ em sử dụng thiết bị này.
14 Thiết bị được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
15 Người thiểu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ khi có
người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
16 Trẻ con nên được giám sát để chúng không chơi đùa với thiết bị này.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5

Bạn có thể thêm các nguyên liệu khác vào cối xay trong lúc xay thông qua nắp
tiếp nhận thực phẩm. Sau đó đậy nắp tiếp nhận thực phẩm vào nếu cần thiết.

A SỬ DỤNG LẦN ĐẦU TIÊN

6

Thời gian vận hành liên tục của máy không nên vượt quá 1 phút. Máy cần
nghỉ ít nhất 3 phút giữa 2 lần xay.

1

Mở bao bì đóng gói và đặt các bộ phận trên một bề mặt phẳng.

2

Nhúng cối xay, nắp đậy, nắp tiếp nhận thực phẩm vào nước ấm có pha xà
bông, rửa sạch và lau khô. Không bao giờ nhúng thân máy vào nước để
tránh các rủi ro về giật điện.
Cảnh báo: lưỡi dao rất sắc, phải rất cẩn thận khi thao tác.

7

Vặn nút điều khiển tốc độ về vị trí 0 hoặc nhấn nút nguồn khi hỗn hợp đã
được xay nhuyễn như mong muốn.

8

Lấy cối xay ra khỏi thân máy, cẩn thận mở nắp đậy và đổ sinh tố ra.

Cách lắp ráp đúng sẽ được miêu tả chi tiết như bên dưới
Trước khi lắp đặt, cần chắc chắn là dây nguồn đã được rút khỏi nguồn điện
và nút điều khiển tốc độ ở vị trí “0”.
Để lắp cối xay vào thân máy, đầu tiên đặt cối xay lên thân máy một cách
ngay ngắn.

C CHỨC NĂNG XAY ĐÁ

3

Lưu ý: Phải chắc rằng cối xay được lắp chắc chắn vào thân máy. Nếu cối
không được lắp đúng vị trí, máy xay sinh tố sẽ không hoạt động được.

1

Vặn nút điều khiển đến vị trí xay đá.

2

Nhấn nút Nguồn, máy sẽ bắt đầu chạy và tự động tắt sau 1 phút.

3

Để tắt máy sớm hơn, nhấn nút nguồn hoặc vặn nút điều chỉnh về vị trí “0”.

4

Thời gian vận hành liên tục của máy không nên vượt quá 1 phút. Máy cần
nghỉ ít nhất 3 phút giữa 2 lần xay.
Lưu ý:
Thêm các nguyên liệu là chất lỏng vào cối xay trước khi sử dụng chức năng này.

B XAY TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ

1
2
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Trước khi cắm dây nguồn và nguồn điện, cần chắc chắn nút điều khiển tốc
độ nằm ở vị trí “0”.

D CHỨC NĂNG XAY SÚP

Sau khi rửa sạch, bóc vỏ trái cây và rau củ, cắt thành những miếng nhỏ và
cho vào cối xay. Thêm nước để máy hoạt động dễ dàng hơn. Tỉ lệ giữa thực
phẩm và nước là 2:3. Lượng thực phẩm cần xay không nên vượt quá mức
tối đa được ghi trên cối xay.

1

Vặn nút điều khiển đến vị trí xay súp

2

Nhấn nút Nguồn, máy sẽ bắt đầu chạy và tự động tắt sau 1 phút.

3

Để tắt máy sớm hơn, nhấn nút nguồn hoặc vặn nút điều chỉnh về vị trí “0”.

Lưu ý:
Không bao giờ đun sôi chất lỏng hoặc xay không có thực phẩm. Cối xay có thể
dùng để xay đá.
Thêm các nguyên liệu là chất lỏng trước, sau đó mới thêm các nguyên liệu cứng.
Điều này sẽ tăng độ bền của máy và ngăn sự quá tải không cần thiết cho mô tơ.

4

Thời gian vận hành liên tục của máy không nên vượt quá 1 phút. Máy cần
nghỉ ít nhất 3 phút giữa 2 lần xay.

3

Đặt nắp đậy lên trên cối xay. Chỉ cần đặt thẳng nắp đậy vào cối xay.

4

Vặn nút điều khiển tốc độ tới mức độ mong muốn. Vị trí Min là tốc độ thấp
nhất, vị trí Max là tốc độ cao nhất. Nhấn nút nguồn để máy hoạt động.
Nút nhồi “P” là chức năng nhồi. Nhấn nút và giữ nút “P” để sử dụng chức năng.
Chế độ nhồi giúp tạo ra một lực mạnh để xay nhanh chóng và hiệu quả.

E CHỨC NĂNG XAY SINH TỐ

1

Vặn nút điều khiển đến vị trí xay sinh tố

2

Nhấn nút Nguồn, máy sẽ bắt đầu chạy và tự động tắt sau 1 phút.

3

Để tắt máy sớm hơn, nhấn nút nguồn hoặc vặn nút điều chỉnh về vị trí “0”.

4

Thời gian vận hành liên tục của máy không nên vượt quá 1 phút. Máy cần
nghỉ ít nhất 3 phút giữa 2 lần xay.
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Model
BLB-5357

HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH THIẾT BỊ
Thêm một ít nước vào cối, lắp lưỡi dao vào cối, đặt cối vào thân máy sau đó cắm điện,
nhấn nút “P” và để máy hoạt động một lúc sau đó ngưng và rút dây nguồn, lấy cối
ra, tháo lưỡi dao, đổ nước trong cối đi và lau chùi sạch bằng vải mềm.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ THIẾT BỊ
1

Trước khi vệ sinh máy cần phải tắt máy và rút dây nguồn.

2

Vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.

3

Không vệ sinh phần thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng
vải ướt, bàn chải mềm hay bọt biển.

4

Giữ máy nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.

User manual
Blender

GHI CHÚ
KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM
Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa
phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung
tâm xử lý chất thải phù hợp.

Variable speed dial and Pulse function allow for
flexbility and creativity along with refreshing recipes.
High power 1200W, blend different kinds of
fruit juice easily.
Compact and ultra-low noise.

Always keep manual for your safety
10
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MÔ
TẢ CHUNG
SPECIFICATIONS
Model: BLB-5357

Standard Compliance
BlueStone products are manufactured under the Standards and
the technical rules for product safety design and testing.
BlueStone products and associated accessories intended for
professional, industrial-process under CB and have been successfully
tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1200W
Jar cup capacity: 1.8L
Jar cup material: Glass

Trademark
BlueStone manufactured products are based on the consultation
by Great American Appliance (GAA Corp) a company incorporated
and existing under the laws of United States of America under
Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office
located in the state of California in Michigan, Ave
Oakland, CA 94605, USA.
Industrial design
Bluestone provides products with industrial design and color
variations offering a broad range of possibilities for customers.
Through the experienced designers and technicians, Bluestone
design has highly reliable solutions so the customers are assured
of quality designed systems that meet stringent industry and
international compliance regulations.
After sales service
After sales service is considered by BlueStone as a major concern for
our customers. With such, we provide our BlueStone products with
a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

12
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IMPORTANT

GENERAL DESCRIPTION

Read these instructions carefully before using the appliance and keep them
for future reference.

BLB-5357

WARNING
1 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
2 Make sure to cut off the power when dismantle, install or debug the appliance.
3 Before operating the appliance, please check the cord or plug, blade, and
other components. If any component has been damaged, please discontinue
use the appliance and contact service center for replacing any damaged
parts. Please don’t disassemble and repair by yourself for safety.
4 Never use any accessories or parts from other manufactures.
5 To protect against electrical shocks or other accidents, do not immerse
the electrical cord, plug or motor housing in the water and other liquid.
6 Always unplug the appliance after using. Do not unplug by pulling on
the cord.
7 Do not repair by yourself if you are unclear about this appliance because
of high voltage inside.
8 Assemble all parts rightly and completely, before using the appliance.
9 When the appliance is working, to avoid accidents, it’s forbidden to put
your hand or other object into food opening, or close your eyes to the
feed opening.

1
2
3
4
5
6
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Measuring cup
Top cover
Glass jar
Blade assembly

7
8
9
10

Power base

10 Keep hair, clothes and other utensils away from heated parts of the
appliance.

Rotary switch

11 Do not touch any removable part when it is working.

Start/stop button

12 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.

Pulse button

Sealing ring
Cup holder
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CAUTION
1

If the appliance stops suddenly during its working, it maybe because of
the temperature protector of the motor, please shut down the power
and wait for 20-30 minutes.

ENGLISH

USING THE APPLIANCE
A FOR THE INITIAL USE

1

Unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.

2

Immerse jar, top cover，measuring cup in warm soapy water and rinse
them and dry. Never immerse motor unit in water for cleaning to prevent
the risk of electric shock.
Caution: the blade is very sharp, handle with great care.

3

2

Shut down the power before cleaning the residue mug.

3

In order to avoid damage, all the component are not allowed to use hot water
over 60°C or microwave heating for disinfection, the components which contact
food conform to the certificate of food hygiene and safety, and reliability.

4

Please remove nuclear, hard seeds, thick skin or scale of fruits and vegetables before operating.

5

Using right blades that are suitable with the appliance.

The correct assembly way will be described in detail in below sections.
Before assembling the jar, be sure the power cord is unplugged from the
power outlet and the speed selector is on the “0” position.
For attaching jar, firstly place the jar into the motor unit properly.

6

Don’t assemble only the blade on main body (the jar cup/the jar cup needs to
be revolved need to be revolved tightly to the blade base in advance).

Note: make sure the jar is assembled into the motor unit properly, if the jar is
not assembled properly, the blender will not operate.

7

Never turn blender on with empty jar cup and do not remove the lid
until the blade stops turning completely.

8

When mixing, it is suggest to adding some water or milk into the jar cup/
grinder cup for better result and prolong product life.

1

Before attaching the power cord into the outlet, make sure the speed
selector is in the “0” position.

9

Don’t clean this appliance by dishwasher.

2

Peel or core the fruit or vegetables and then cut it into small dices, put the
food piece into the jar. Usually certain amount of purified water has to be
added to facilitate the smooth running of appliance. The proportion of
the food and water is 2:3. The amount of mixture should not exceed the
max level as indicated on the jar.

B BLENDING FRUIT AND VEGETABLE

10 Maximum care with the blades and other cutting parts of the appliance
during operation and cleaning.
11 The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths,
soft brush or sponge can scrub it.

Note:
Never use boiling liquids or run the appliance empty. The jar can be used for
breaking up ice.
Add liquid ingredients first, and then follow with solid ingredients. This will
provide more consistent blending and prevent unnecessary stress on the motor

12 Don’t use steel velvet, abrasive cleansers or corrosive liquid (for example
Gas or Acetone) to clean this appliance.
13 Close supervision is necessary when the appliance is operated near
children. Do not allow children to use this appliance.
14 This appliance is intended for household use only.

3

Replace the top cover on the jar. Only directly place the top cover into the jar.

15 The 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.

4

Turn the speed selector to the desired setting. The Min setting is the
lowest speed, the Max setting is the highest speed. Press Start/stop
button for operation.
The “P” button is Pulse mode. Hold it to pulse actuate motor for delicate
chopping. The Pulse mode allows you to create a burst of power for
quick, efficient blending.

16 Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
16
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ENGLISH

5

You may add ingredient into the jar through the center opening of top
cover during operation, then replace Measuring Cup if necessary.

6

The consecutive operation time shall not exceed 1 minute, at least 3
minute rest time must be maintained between two continuous cycles.

7

Turn the Speed selector to “0” Position or press Start/stop button once
the mixture has been blended to your desired consistency.

Add some water in the cup, screw the blade base tightly onto the cup, mount to
the main body, connect electric source, press the button “P”, then, the appliance
starts to work automatically for a while, and then stop working, shut down the
power, remove the cup, unscrew the blade, pour out the water, wipe up with
soft cloth.

8

Remove the jar from the Motor Unit, carefully take down the top cover,
then pour and serve.

MAINTENANCE AND STORAGE

C ICE CRUSHING

1

Turn rotary switch anti-clockwise to the ice crystal icon.

2

Press «start/stop» button; program starts to run and ends automatically.

3

To stop earlier press «start/stop» button again or turn rotary switch to «0» position.

4

The consecutive operation time shall not exceed 1 minute, at least 3
minute rest time must be maintained between two continuous cycles.
Note: Add liquid ingredients before using this function.

D SOUP

1

Turn rotary switch anti-clockwise to the soup icon.

2

Press «start/stop» button; program starts to run and ends automatically.

3

To stop earlier press «start/stop» button again or turn rotary switch to «0» position.

4

The consecutive operation time shall not exceed 1 minute, at least 3
minute rest time must be maintained between two continuous cycles.

E SMOOTHIE

18

ENGLISH

1

Turn rotary switch anti-clockwise to the soup icon.

2

Press «start/stop» button; program starts to run and ends automatically.

3

To stop earlier press «start/stop» button again or turn rotary switch to «0» position.

4

The consecutive operation time shall not exceed 1 minute, at least 3
minute rest time must be maintained between two continuous cycles.

FAST WASHING

1

Please make sure to press the button off and shut down the power before
cleaning the appliance.

2

Please clean the machine at right after using.

3

The main body is not allowed to clean with water directly; wet cloths, soft
brush or sponge can scrub it.

4

Please keep the appliance dry and avoid the ultraviolet radiation when storing.

NOTE
DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THIS APPLIANCE BY YOURSELF
Please contact a qualified technician or after sales service center for repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the
non-working electrical equipments to appropriate waste
disposal center.
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