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คำ�แนะนำ�เพื่อคว�มปลอดภัย
 • ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่อง  
  โดยสามารถดูได้จากแผ่นข้อมูลทางเทคนิคที่ตัวเครื่อง
 • ไม่ควรนำ ฐานของตัวเครื่องไปจุ่มน้ำ หรือล้างน้ำ  เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 • ไม่ควรให้สายไฟหรือหัวปลั๊กโดนน้ำ   และไม่ควรจับปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก
 • ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น ถ้าเต้าเสียบหลวม อาจจะทำ ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • ถ้าสายไฟชำ รุด ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำ การเปลี่ยนสายไฟ
 • ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
 • ไม่ควรใส่มือหรือช้อนส้อมเข้าไปในเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำ งานอยู่ เพราะอาจจะทำ ให้เกิดอันตรายได้
 • ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่ได้ใส่อาหารในโถปั่น
 • ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน เช่น เตาแก๊ส หรือแสงอาทิตย์
 • ไม่ควรวางผ้าไว้ใต้ตัวเครื่อง เพราะจะทำ ให้เครื่องไม่สามารถระบายอากาศได้
 • ใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ไม่ควรใช้งานภายนอกอาคาร หรือใช้งานเชิงพาณิชย์
 • ควรปิดฝาโถปั่นให้สนิทก่อนเปิดเครื่อง และควรใส่ถ้วยตวงให้เรียบร้อยเมื่อทำ เครื่องดื่มร้อน 
  เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ร้อนกระเด็นออกมา
 • ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง ถ้าหากใช้งานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 • ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง และ/หรือ เล่นเครื่องปั่น
 • ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกครั้ง
 • ควรระมัดระวังในการดูแลใบมีดปั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถอดมีดปั่น และในขณะที่ล้างโถปั่น
 • ควรถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้เครื่องหรือก่อนการถอดชิ้นส่วน และทำ ความสะอาดเครื่องทุกครั้ง
  หลังการใช้งาน
 • ถ้ามอเตอร์ของเครื่องปั่นร้อนเกินไป ระบบจะตัดไฟให้มอเตอร์หยุด ให้ปิดเครื่องและรอจนมอเตอร์เย็นลง 
  ประมาณ 45 นาที จึงจะสามารถใช้งานต่อได้ปกติอีกครั้ง
 • ควรใช้ความระมัดระวังเวลาจับใบมีดของเครื่องปั่น และไม่ควรถอดใบมีดเพื่อจับแกนหมุนของเครื่อง
  ในขณะที่เครื่องกำ ลังทำ งานอยู่
 • ห้ามทำ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องปั่นโดยเด็ดขาด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพสินค้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก
  การใช้งานที่ผิดประเภท หรือการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือใช้ชิ้นส่วน/อะไหล่
  ที่ไม่ได้มาตรฐาน
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ส่วนประกอบของเครื่องปั่น BL588

 ชิ้นส่วน

1 ถ้วยตวง

2 ฝาเครื่อง

3 แถบยางซิลิโคนล็อกฝา

4 โถปั่น

5 มีดปั่น

6 แท่นยึดใบมีด

7 แท่นรองโถปั่น

8 เฟืองขับใบมีด

9 สวิทช์รักษาความปลอดภัย

10 แท่นเครื่องปั่น

11 หน้าจอ

12 ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม

13 แผงควบคุม

14 หน้าจอ LED

15 สายไฟ

16 แท่นยางรองเครื่อง
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 วิธีก�รใช้ง�น
• หน้าจอ LED จะมีตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ  
• เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่กำ หนด และวางโถปั่นบนตัวเครื่องแล้ว 
 หน้าจอจะสว่างขึ้นมา นานประมาณ 1 วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งไฟบนหน้าจอ
 จะดับไปและปุ่มเปิด/ปิด       จะเป็นสีแดง เครื่องจะเข้าสู่โหมดรอคำ สั่ง (Standby) 
 เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุม

• โหมดรอคำ�สั่ง (Standby)
 ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุม เครื่องจะเปลี่ยนไปเข้าโหมด
 รอคำ สั่ง (Standby) ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดรอคำ สั่ง (Standby) ถ้าเปิดเครื่องทิ้งนานกว่า 3 นาที 
 เครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอีกครั้ง

 ในโหมดรอคำ สั่ง (Standby) หน้าจอจะแสดงเวลา “00:00” และแสดงความเร็ว “3”
 ปุ่มเปิด/ปิด      จะเปลี่ยนเป็นสีแดง โหมดการปั่นตั้งต้นจะเป็นแบบตั้งค่าการปั่นเอง โดยจะมีรูปแสดง 
 โหมดตั้งค่าการปั่นเอง      กระพริบ และรูปแสดงโปรแกรมการปั่นอื่นๆ ติดค้างไว้

 หน้าจอของโหมดรอคำ สั่ง (Standby):
 

•	 ปุ่มเปิด/ปิด
 ปุ่มเปิด/ปิด ใช้กับโปรแกรมการปั่นมาตรฐาน ปุ่มจะเป็นสีแดงเมื่ออยู่ในโหมดรอคำ สั่ง (Standby) และ 
 โหมดประหยัดพลังงาน และจะเป็นสีขาวเมื่อเปิดใช้โปรแกรมการปั่นมาตรฐาน

•	 โหมดตั้งค่�ก�รปั่นเอง
 รูปนี้แสดงว่าเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการปั่นเอง ในโหมดนี้ คุณจะสามารถตั้งเวลา
 และความเร็ว             ในการปั่นได้ และสามารถปรับค่าได้แม้ในขณะที่เครื่องกำ ลังทำ งานอยู่ 
 ถ้าเครื่องอยู่ในโหมด การตั้งค่าการปั่นเอง รูปแสดงโหมดจะกระพริบเป็นสีขาว

•	 ปุ่มปั่นต�มจังหวะ
 ปุ่มปั่นตามจังหวะ เป็นปุ่มที่สั่งให้เครื่องทำ งานที่ความเร็วสูงสุดโดยไม่จำ กัดเวลา ตามจังหวะ
 ที่ผู้ใช้งานกด ไม่ว่าเครื่องจะทำ งานอยู่ที่โหมดไหนเป็นปุ่มที่ผู้ใช้งานเปิด/ปิดการทำ งานเอง โดยคุณ  
 จะต้องกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้เมื่อต้องการใช้คำ สั่งนี้ และเมื่อปล่อยปุ่ม เครื่องจะหยุดทำ งานจากคำ สั่งนี้ 
 (มีประโยชน์เมื่อต้องการเริ่มต้นปั่นอาหารที่มีลักษณะหยาบแข็ง หรือต้องการเร่งการปั่นเมื่อมีอาหาร  
 ติดขัดอยู่ในเครื่อง) ปุ่มปั่นตามจังหวะ จะเป็นสีขาว (หน้าจอจะแสดงเวลา 88:88, และแสดงความเร็ว
 เป็น H)
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•	 ปุ่มตั้งเวล�
 เวลาจะเพิ่มหรือลดทีละ 5 วินาที ถ้าเวลาน้อยกว่า 1 นาที
 เวลาจะเพิ่มหรือลดทีละ 10 วินาที ถ้าเวลามากกว่า 1 นาที
 ถ้าต้องการให้เวลาเปลี่ยนเร็วขึ้น ให้กดปุ่มตั้งเวลาค้างเอาไว้
 สามารถตั้งเวลาได้ไม่เกิน 30:00 (นาที) ถ้าตั้งเวลาที่ 00:00 เครื่องจะไม่ทำ งาน
 เวลาในการทำ งานสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในโหมดตั้งค่าการปั่นเองเท่านั้น

•	 ก�รใช้ง�นอย่�งต่อเนื่อง
 ถ้าคุณต้องการใช้งานเครื่องปั่นอย่างต่อเนื่อง ให้ตั้งเวลาไว้ที่ 88:88 และเลือกใช้ความเร็วการปั่น
 ที่ต้องการ โดยคุณสามารถเปิด/ปิดการทำ งานได้โดยการกดปุ่ม “เปิด/ปิด”

•	 ปุ่มตั้งคว�มเร็วก�รปั่น
 ให้กดปุ่มตั้งความเร็วเพื่อตั้งความเร็วได้ตั้งแต่ 1 ถึง H (ความเร็วสูงสุด) โดยหน้าจอจะแสดง 
 “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H “ โดยไม่มีการวนกลับ ถ้าต้องการให้เลขเปล่ียนเร็ว ให้กดปุ่มค้างเอาไว้
 ความเร็วในการปั่นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในโหมดตั้งค่าการปั่นเองเท่านั้น

รูป โปรแกรม ขั้นตอนก�รทำ�ง�น ก�รแสดงบน
หน้�จอ

ซุปข้น เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 7 ภายใน 5 วินาที แล้ว
เพิ่มความเร็วไปจนถึงระดับ H ภายใน 5-10 
วินาที และรักษาระดับความเร็วไว้จนเสร็จใช้เวลา

ทั้งหมด  8 นาที

เวลาและ
ความเร็ว

ซอส ปั่นที่ความเร็วระดับ 8 เป็นเวลา 2 วินาที แล้ว
หยุด 1 วินาที ทำ ซ้ำ ทั้งหมด 5 รอบ

แล้วป่ันท่ีความเร็วระดับ H เป็น เวลา 45 วินาที
ใช้เวลาทั้งหมด 1 นาที

เวลาและ
ความเร็ว

น้ำ เต้าหู้ เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 5 ภายใน 5 วินาที 
แล้วคงระดับความเร็วไว้ 25 วินาที 

เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 8 แล้วปั่นนาน 30 
วินาที แล้วเพิ่มความเร็วไปที่ระดับ H และคง

ความเร็วไว้จนเสร็จ
ใช้เวลาทั้งหมด 6 นาที

เวลาและ
ความเร็ว

ถั่ว ปั่นที่ระดับความเร็ว 5 เป็นเวลา 5 วินาที 
แล้วปั่นที่ระดับความเร็ว 8 เป็นเวลา 2 วินาที 
แล้วหยุด 1 วินาที ทำ ซ้ำ ทั้งหมด 10 รอบ

ใช้เวลาทั้งหมด 35 วินาที

เวลาและ
ความเร็ว
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รูป โปรแกรม ขั้นตอนก�รทำ�ง�น ก�รแสดงบน
หน้�จอ

เครื่องดื่มปั่น
เย็น

ปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 5 วินาที และ
หยุด 2 วินาที สลับกันไปจนเสร็จ

ใช้เวลาทั้งหมด 30 วินาที

เวลาและ
ความเร็ว

น้ำ ผักผลไม้ ปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 30 วินาที
แล้วหยุด 2 วินาที ปั่นที่ความเร็วระดับ 6 

เป็นเวลา 10 วินาทีแล้วหยุด 2 วินาที ปั่นที่
ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 60 วินาทีแล้วหยุด 
2 วินาที ปั่นที่ความเร็วระดับ 6 เป็นเวลา 10 
วินาทีแล้วจึงเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 1 นาที 56 

วินาที

เวลาและ
ความเร็ว

• โปรแกรมการปั่นมาตรฐาน
การเปิดใช้งานโปรแกรมการปั่นมาตรฐาน ระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดรอคำ สั่ง (Standby) ให้หมุนปุ่มหมุน
เพื่อเลือกโปรแกรม ที่ต้องการ ซึ่งรูปแสดงโปรแกรมจะกระพริบ จากนั้นให้กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อเปิด/ปิด
เครื่องปั่นตามโปรแกรมที่เลือก หลังจากเครื่องปั่นทำ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะกลับไปอยู่ในโหมดรอคำ 
สั่ง (Standby) เช่นเดิม

ฝ�เครื่อง, ถ้วยตวง, แหวนซิลิโคน
• ใส่ถ้วยตวงเข้าที่ฝาโดยสอดถ้วยตวงเข้าไปให้ร่องตรงกับสลักที่ฝา แล้วจึงหมุนจนสุดเพื่อล็อค
 ถ้วยตวงเข้ากับฝาเครื่อง จากนั้นให้ปิดฝากับโถปั่นแล้วดันให้สุด ถ้าต้องการเปิดฝาเครื่อง
 ให้ดึงที่ปีกด้านข้างของฝา
• แหวนซิลิโคนที่ฝา สามารถถอดออกมาเพื่อล้างทำ ความสะอาดได้ง่าย

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด และก�รเก็บรักษ�
• ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
• ไม่ควรนำ ตัวเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำ  หรือของเหลวอย่างอื่น
• ให้ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำ ทำ ความสะอาดภายนอกของโถปั่น สามารถถอดถ้วยตวงและ
 แหวนซิลิโคนออกมาทำ ความสะอาดได้
• โถปั่นสามารถนำ ไปล้างน้ำ ได้ และสามารถทำ ความสะอาดโดยใส่น้ำ  2 ถ้วยลงไปในโถปั่น ปิดฝา 
 จากนั้นให้เปิดเครื่องด้วยโหมดการปั่นตามจังหวะ เทน้ำ ออกและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
• หลังจากทำ ความสะอาดเสร็จแล้ว ให้วางโถปั่นตะแคงหรือคว่ำ ลง (ดูหมายเหตุ) จนแห้ง 
 ไม่ควรเอาโถปั่นจุ่มลงในน้ำ 
• ให้ใช้ผ้านุ่ม เช็ดทำ ความสะอาดตัวเครื่องปั่น ห้าม นำ ตัวเครื่องจุ่มน้ำ โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ: ถ้าวางโถป่ันคว่ำ ลง ควรใช้ผ้าเช็ดน้ำ ท่ีเหลือให้แห้ง ไม่ควรวางไว้ใกล้อ่างล้างจานเพ่ือหลีกเล่ียง ไม่ให้น้ำ โดน
ส่วนก้นของโถป่ัน ซ่ึงอาจจะทำ ให้เฟืองท่ีก้นของโถป่ันเป็นสนิมและจะมีผลกับประสิทธิภาพในการป่ันได้
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คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น
 
• ถ้ามอเตอร์ปั่นได้ช้าเพราะอาหารที่ใส่ลงไปนั้นมีความหนาเกินไป หรือใส่น้ำ น้อยเกินไป และปั่น
 เป็นเวลานาน ระบบป้องกันความร้อนจะหยุดการทำ งานของเครื่อง ซึ่งจะต้องปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ให้เย็นลง 
 ประมาณ 45 นาที ถึงจะสามารถเปิดเครื่องได้อีกครั้ง
• ให้ปิดฝาให้แน่นขณะที่เครื่องทำ งานอยู่ เพื่อป้องกันน้ำ ร้อนกระเด็นออกมา
• ไม่ควรใส่มือ ช้อนส้อม หรือสิ่งอื่นๆ ลงในไปโถปั่น ในขณะที่เครื่องทำ งานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
 หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
• ในการทำ เครื่องดื่มร้อนเช่น น้ำ เต้าหู้ หรือซุป ควรปิดฝาให้แน่น และควรเริ่มปั่นด้วยความเร็วต่ำ ๆ  
 แล้วจึงเพิ่มความเร็วขึ้นภายหลัง หรือใช้โหมดปั่นตามจังหวะ
• ในการทำ ซอสหรือผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง (เช่น ซอสอัลมอนด์ แยม และซอสงา) ทุบให้แตกก่อน 
 แล้วใส่ในโถปั่นประมาณ 2-3 ถ้วย ปริมาณไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่ควรปั่นนานกว่า 
 2 นาที เพื่อไม่ให้ซอสหรือผลิตภัณฑ์นั้นไหม้ การใส่ส่วนผสมมากเกินไปจะทำ ให้เครื่องทำ งานหนัก
 เกินไปและอาจจะทำ ให้ระบบตรวจความร้อนตัดการทำ งานของเครื่อง ซึ่งทำ ให้ต้องรอให้เครื่องเย็น
 ก่อนที่จะทำ งานต่อได้อีกครั้ง
• ควรใส่ของเหลวและอาหารที่นิ่มก่อนใส่อาหารแข็งหรือน้ำ แข็ง
• ควรรอให้ใบมีดหยุดจนนิ่งสนิท ก่อนที่จะถอดโถปั่นออกจากตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นเฟืองขับของใบมีด
 อาจจะเกิดความเสียหายได้
• ถ้าได้กลิ่นไหม้จากเครื่องปั่น ให้ปิดเครื่องทันที กลิ่นไหม้อาจจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีของชิ้นส่วน
 ที่เป็นยาง เนื่องจากการประกอบตัวเครื่องที่ไม่เรียบร้อย
• ถ้าปั่นอาหารที่มีความหนาและเหนียวด้วยความเร็วสูง ให้เริ่มจากความเร็วระดับต่ำ ก่อน ถ้าใบมีด
 ยังไม่หมุน ให้ถอดปลั๊กออกและคนอาหารในโถปั่นด้วยแท่งคนอาหาร เพื่อไล่อากาศที่อยู่ด้านในออก 
 จากนั้นปิดเครื่องและเปิดเครื่องอีกครั้ง
• ไม่ควรเปิดเครื่องต่อเนื่องนานเกิน 10 นาที

ข้อมูลท�งเทคนิค
สินค้�:  ELVIRA Power Blender
รุ่น:   BL588
แรงดันไฟฟ้�:  220-240 โวลต์~ 50-60 เฮิรตซ์
กำ�ลังไฟ:  1680 วัตต์
ขน�ด:   L 225 มม. * W 225 มม. * H 525 มม.



9

บริษัท เป็นคุณ จำ�กัด
988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0-2391-0180
โทรสาร   0-2381-3874

ศูนย์บริก�รในกรุงเทพ
ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน   02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์  02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา   02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์  02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค  02-787-1229
 
ศูนย์บริก�รในต่�งจังหวัด
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำ กัด   (038)793-671, (038)270-416
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำ กัด  (044)295-864-5
บริษัท เอลวิร่าเฮาส์โคราช จำ กัด สาขาอุดรธานี  081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำ กัด   (053)405-210-1
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำ กัด  (055)245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำ กัด   089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำ กัด  (074)355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำ กัด สาขาปัตตานี  (073)333-447
บริษัท เป็นคุณ จำ กัด สาขาปราจีนบุรี  (037)482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำ กัด  083-376-3663, 081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำ กัด  (056)220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำ กัด  (034)272-201

Customer Service:
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 
0-2390-2172

www.elvira.co.th

ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)


