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II – TÙY CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ THỜI GIAN XAY
- Nhấn nút Power on/Standby.
- Để tùy chỉnh tốc độ xay: Nhấn 2 lần nút Setting, màn hình hiển thị P1. Nhấn < để giảm 
tốc độ (mức tối thiểu là 1), nhấn > để tăng tốc độ (mức tối đa là 9).
- Để tùy chỉnh thời gian xay: Nhấn 1 lần nút Setting, màn hình hiển thị 00:30. Nhấn < để 
giảm thời gian (tối thiểu 30 giây), nhấn > để tăng thời gian (tối đa 2 phút).
- Điều chỉnh kết hợp tốc độ và thời gian xay, sau đó nhấn lại Power on/Standby để máy 
vận hành theo ý muốn của bạn.

III – HẸN GIỜ HOẠT ĐỘNG
- Nhấn nút Power on/Standby, sau đó nhấn nút Function để chọn chức năng bạn mong 
muốn.
- Nhấn nút Timer, màn hình LCD sẽ hiển thị thời gian. Nhấn < để giảm thời gian xuống (tối 
thiểu 30 phút), nhấn  > để tăng thời gian lên (tối đa 24 giờ), với mỗi lần nhấn phím là 30 
phút.
- Tiếp tục nhấn Power on/Standby để máy bắt đầu đếm ngược. Hết thời gian được cài đặt, 
máy sẽ khởi chạy chức năng bạn đã chọn.

I – KHỞI ĐỘNG MÁY VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ
- Cắm điện nguồn vào máy, nhấn nút Power on/Stand-
by, bảng điều khiển sẽ sáng lên.
- Chọn chế độ xay/nấu mong muốn bằng cách nhấn 
liên tục nút Function.
Đối với Cối xay đa năng:
Bảng điều khiển LCD sẽ chỉ hiển thị sáng 8 Chức năng 
dùng được cho máy xay:

Đối với Nồi nấu:
Bảng điều khiển LCD sẽ chỉ hiển thị sáng 4 Chức năng 
dùng được cho nồi nấu:

Mách nhỏ: Với chức năng Hotpot (Ninh), nhấn nút < hoặc > khi 
máy đang chạy để tăng hoặc giảm mức nhiệt độ từ 1-9.
- Nhấn nút Power on/Standby để máy bắt đầu chạy.
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IV – VỆ SINH MÁY
- Cho nước và chanh hoặc nước rửa chén (loại nhẹ, không ăn mòn) vào cối. Đặt cối vào 
thân máy.
- Nhấn Power on/Standby để khởi động máy, nhấn nút Function để chọn chức năng 
Cleaning. Nhấn tiếp nút Power on/Standby để thiết bị khởi chạy.
Lưu ý: 
- Không ngâm cối xay vào trong nước để tránh nước có thể chảy ngược vào bên trong đáy 
cối gây chập bảng mạch.
- Không trực tiếp thò tay vào vệ sinh lưỡi dao vì chúng rất sắc, có thể gây ra thương tích. 
Hãy dùng bàn chải đi kèm hoặc đồ dùng vệ sinh thích hợp.

V – LƯU Ý
- Nắp cối tích hợp cảm biến nhận diện, máy sẽ tự động dừng hoặc không chạy và hiển thị 
“E1” nếu nắp cối bị lệch hoặc được nắp không đúng vị trí.
- Khi xay nấu các loại hạt tạo nhiều bọt như đậu nành, không được cho nguyên liệu vượt 
quá dung tích tối đa 1.400 ml.
- Không nên cho đường vào trước khi nấu tránh tình trạng bị khê ở dưới đáy.

Một Số Lỗi Thường Gặp Và Cách Khắc Phục:

Lỗi

E1

E2 
hoặc E3

Thực phẩm
bị két

Nguên nhân Cách khắc phục

Chưa đặt cối vào thân máy

Nắp cối chưa khớp vị trí 
với thân cối

Kiểm tra cối đã được đặt đúng vị trí với 
thân máy chưa

Kiểm tra nắp đậy đã khớp vị trí cảm biến 
trên thân máy chưa

Chức năng được chọn 
không phù hợp

Chọn lại chức năng tương thích theo 
đúng hướng dẫn

Thực phẩm
bị tràn

Lượng thực phẩm và nước 
quá nhiều

Chức năng được chọn 
không phù hợp

Chọn lại chức năng tương thích theo 
đúng hướng dẫn

Cảm biến nhiệt độ quá 
nóng hoặc thực phẩm bị 
khê dưới đáy cối

Đợi cối nguội trở lại, hoặc cho đá lạnh 
vào cối để làm nguội nhanh. Vệ sinh 
mảng bám bị cháy trong cối

Cho bớt thực phẩm ra ngoài. Với các loại 
thực phẩm tạo nhiều bọt không nên để 
vượt quá 1.400ml

Cho bớt thực phẩm ra ngoài. Kiểm tra 
thực phẩm có bị quấn và lưỡi dao 
không. Rút điện chờ máy người từ 60-90 
phút

Lượng thực phẩm quá 
nhiều

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Hy vọng Quý khách hài 
lòng với chất lượng sản phẩm Máy xay nấu thực phẩm thông minh Gertech GT-006.
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