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Mục 1: Các Biện Pháp Bảo Vệ Quan Trọng 

Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn thật cẩn thận trước khi sử dụng máy xay Blendtec® 
Stealth™.

1.1 Chứng Chỉ An Toàn

Máy xay Stealth và phụ kiện được ETL cấp chứng chỉ an toàn theo tiêu chuẩn UL (ANSI/UL 
763) Cấp ngày: 31/01/2012 và theo tiêu chuẩn CSA C22.2 #195 Cấp ngày: 1987/03/01.

1.2 Chứng Chỉ Y Tế

Máy xay Stealth và phụ kiện được NSF International cấp chứng chỉ.

1.3 Tránh Tiếp Xúc Các Bộ Phận Đang Chuyển Động

Giữ tay, tóc và quần áo tránh xa các bộ phận đang chuyển động. Giữ tất cả các vật dụng 
khác tránh xa đế cắm dẫn động và các lưỡi dao máy xay trong quá trình hoạt động. Không 
được đưa tay vào cối máy xay hoặc dùng tay để thêm các nguyên liệu khác vào khi máy 
xay đang hoạt động. Không được đặt cối máy xay vào trong đế cắm dẫn động khi động cơ 
máy xay đang hoạt động. Không được xoay ngược máy xay khi máy xay đang hoạt động. 
Cối máy xay phải được giữ thẳng đứng cho tới khi vận hành xong. Những cảnh báo này sẽ 
ngăn không gây thương tích cho người sử dụng cũng như không làm hư hỏng máy xay.

1.4 Cảnh Báo Về Dây Dẫn Điện

Không được vận hành máy khi dây dẫn điện hoặc phích cắm bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng, 
phải được thay thế bởi Blendtec hoặc người của đại lý bảo dưỡng có đủ năng lực để tránh 
gây nguy hiểm. Không treo dây dẫn ngang qua cạnh của bề mặt thao tác. Không được sử 
dụng dây dẫn nối dài cho thiết bị. Rút phích cắm máy xay trước khi tháo vỏ chống ồn, thay 
đổi vị trí máy xay hay khi vệ sinh máy.

1.5 Chỗ Chứa Dây Dẫn Điện

Đảm bảo ổ cắm điện cho máy xay phải luôn dễ tiếp cận.

1.6 Cảnh Báo Mạch Điện

Không được sử dụng các thiết bị điện khác trên cùng một mạch điện với máy xay; nếu làm 
như vậy sẽ gây nguy cơ quá tải mạch điện và làm hỏng các bộ phận điện tử của máy xay 
hoặc làm nổ thiết bị bảo vệ mạch điện.

1.7 Hư Hỏng và Hoạt Động Sai Do Nước

Điều quan trọng là phải ngăn không cho các chất lỏng chảy vào chân đế động cơ. Chân 
đế động cơ được thiết kế nhằm đưa hướng chảy của dòng chất lỏng không cho vào trong. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp lượng chất lỏng chảy tràn ra nhiều hoặc thiếu quy 
trình làm sạch phù hợp (xem Mục 7), thì có khả năng các chất lỏng sẽ chảy vào trong vỏ 
động cơ. Cần phải nhanh chóng làm sạch mọi chất tràn vào động cơ, xung quanh quầy và 
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bên dưới chân đế vỏ chống ồn (nếu có dùng). Nếu không thực hiện việc này có thể làm 
các chất lỏng bị đẩy vào bên trong động cơ dẫn tới hư hỏng sớm. Nguyên nhân hư hỏng 
được xem là do sử dụng sai và sẽ không được hỗ trợ theo chế độ bảo hành.

1.8 Lưỡi Dao Máy Xay 

Lưỡi dao máy xay thường rất sắc bén - hãy thận trọng khi cầm (tiếp xúc).

1.9 Các Nguyên Liệu Không Phù Hợp Sử Dụng trong Cối Máy Xay

Không bao giờ đặt các vật bằng kim loại (như dụng cụ bếp), đá hoặc các vật cứng khác 
vào bên trong cối máy xay. Các vật liệu đó có thể gây ra thương tích và hư hỏng. Hư hỏng 
từ các nguyên nhân nêu trên sẽ không được bảo hành theo chế độ.

1.10 Sử Dụng Nắp Máy Xay

Để ngăn không cho các nguyên liệu trong máy xay bắn ra ngoài cối xay và gây bừa bộn, 
hãy luôn vặn chặt nắp bên trên cối máy xay trước khi xay trộn.

1.11 Không Sử Dụng Các Phụ Kiện Khác Ngoài Blendtec Cung Cấp

Không được vận hành máy xay khi có các phụ kiện khác không do Blendtec cung cấp. Việc 
sử dụng các phụ kiện đó trong máy xay này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và có thể gây ra 
cháy, chập điện hoặc gây thương tích.

1.12 Cảnh Báo Về Việc Tiếp Xúc Với Chân Đế Kim Loại Sau Thời Gian Hoạt Động Kéo Dài

Chân đế kim loại của máy xay có thể bị nóng lên sau khi thực hiện nhiều lần xay. Tránh 
chạm vào chân đế sau khi hoạt động quá lâu.

1.13 Vệ Sinh Chân Đế Động Cơ 

Không bao giờ làm sạch chân đế động cơ bằng vải ướt hoặc nhúng chân đế vào trong 
nước. Làm như trên sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

1.14 Bảo Dưỡng Và Điều Chỉnh Động Cơ

Động cơ máy xay này không chứa các bộ phận người dùng có thể điều chỉnh hoặc người 
dùng có thể bảo dưỡng. Mọi hoạt động bảo dưỡng và điều chỉnh phải được thực hiện bởi 
đại lý bảo dưỡng đủ năng lực của Blendtec. Việc tháo bỏ nắp chân đế động cơ hoặc tự bảo 
dưỡng máy xay sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

1.15 Sự Cố Và Hư Hỏng Thiết Bị

Nếu máy xay hoạt động sai chức năng hãy dừng việc sử dụng máy xay. Vui lòng liên lạc bộ 
phận chăm sóc khách hàng của Blendtec (các khách hàng quốc tế nên liên hệ với đại lý bảo 
dưỡng đủ năng lực của Blendtec). Nếu máy xay bị rơi hoặc hư hỏng dưới mọi hình thức, ngay 
lập tức hãy chuyển máy xay đó tới dịch vụ chăm sóc khách hàng của Blendtec (hoặc đối với 
khách hàng quốc tế hãy chuyển đến đại lý bảo dưỡng đủ năng lực) để tiến hành kiểm tra, sửa 
chữa, điều chỉnh điện hoặc cơ khí hay thay thế linh kiện.

Lưu lại các hướng dẫn này để tham khảo sau
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Mục 2: Tổng Quan Cấu Tạo Thành Phần

2.1 Chân Đế Động Cơ

2.2 Bề Mặt Điều Khiển

Bề mặt điều khiển được chiếu sáng, dạng cảm ứng điện dung được trang bị giao diện điều 
khiển dễ sử dụng, trực quan và các bộ phận điều khiển xay dễ dàng tùy chỉnh.

Vỏ Động Cơ 
Bao bọc tất cả các 
thành phần và tối 
ưu hóa âm thanh lẫn 
luồng khí giúp máy 
vận hành mát hơn, 
yên lặng hơn. Không 
bao giờ tháo vỏ 
động cơ.

Động Cơ Máy Xay 
Chứa các máy móc 
chạy máy xay, bao 
gồm cả động cơ điện 
và hệ truyền động.

Bề Mặt Điều Khiển 
Giao diện LED cảm 
ứng điện dung với các 
biểu tượng điều khiển 
và màn hình thông tin 
trực quan.

Đế Cắm Dẫn Động 
Khớp nối dẫn động 
trực tiếp với trục lưỡi 
dao cối xay. Đế cắm 
này được hưởng chế 
độ bảo hành trọn đời.

Thanh cuộn (nhìn thấy trong chế độ lập trình)

Nguồn

Chế độ

Thanh Điều Khiển 
Dạng Trượt

Các Nút Chu Kỳ Được Lập Trình Sẵn

Hủy/Thoát

Rung Trộn

Chọn (nhìn thấy trong chế độ lập trình)

Cổng USB 
Kết nối đến thiết bị 
thẻ nhớ flash để lập 
trình nhanh chóng, 
dễ dàng.

Hình 1. Chân Đế Động Cơ

Hình 2. Bề Mặt Điều Khiển



 4

2.3 Lắp Ráp Cối Máy Xay

2.4 Vỏ Chống Ồn

Vỏ chống ổn đã được thiết kế để giảm độ ồn của máy khi vận hành, giúp mang lại cho bạn 
có thể xay trộn với mức tiếng ồn yên lặng nhất.

2.5 Thông Số Điện Năng

Máy Blendtec Stealth có các thông số điện năng như dưới đây.

Mẫu máy (110/120 Volt) Ampe Watt

Stealth đặt trên quầy (CQB) 15 1800

Stealth đặt bên trong quầy (IQB) 15 1800

Các mẫu máy xay Blendtec 110/120 volt đòi hỏi phải được bảo vệ bằng thiết bị ngắt mạch 
hoặc cầu chì chuyên dụng loại 20ampe.

Cối Xay 
Được làm từ vật liệu copolyester Eastman Tritan™ 
bền, không chứa BPA giúp mang lại hiệu suất hoạt 
động, độ an toàn tối đa và khả năng nhìn xuyên rõ.

Bộ Phận Lưỡi Dao 
Bằng thép không rỉ, được thiết kế giúp xay trộn 
nhanh và đều.

Nắp Đậy 
Cho phép dễ dàng cầm nắm và gỡ ra nhanh 
chóng cho các thao tác tốc độ cao.

Hình 3. Bộ Phận Cối Máy Xay

Hình 4. Vỏ Chống Ồn 
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Mẫu máy (220/240 Volt) Ampe Watt

Stealth đặt trên quầy (CQB) 8 1800

Stealth đặt bên trong quầy (IQB) 8 1800

Các mẫu máy xay Blendtec 220/240 volt đòi hỏi phải được bảo vệ bằng thiết bị ngắt mạch 
hoặc cầu chì chuyên dụng loại 10ampe.

Mục 3:  Tháo Mở Kiện Hàng

3.1 Các Mục Trong Gói Hàng

Bạn sẽ nhận được những mục sau:

• Chân đế máy xay Stealth

• Cối máy xay có nắp

• Vỏ chống ồn

3.2 Tháo Mở Máy Xay 

• Tháo chân đế máy xay, bộ phận vỏ chống ồn, cối xay và nắp ra khỏi vỏ bìa carton.

• Trải dây điện ra.

• Tìm và tháo bỏ các vật liệu đóng gói đang bị các lỗ thông khí bên trong chân đế 
động cơ máy xay.

• Xem xét mọi chi tiết để đảm bảo không xảy ra nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.

• Nếu nguy hiểm xảy ra, ngay lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của 
Blendtec theo số điện thoại 1-800-BLENDTEC (Đối với các khách hàng tại Hoa Kỳ) 
hoặc một trong các đại lý đủ năng lực của Blendtec (đối với các khách hàng nước 
ngoài).

Lưu ý: Giữ lại toàn bộ các vật liệu đóng gói để lưu giữ hoặc vận chuyển sau này. 

3.2 Lưu lại Số Sê-ri Sản Phẩm và Ngày Gửi Hàng

Lưu lại số sê-ri chân đế máy xay và ngày mua vào chỗ trống ở bên dưới.

Số Sê-ri máy xay: _________________________________________________________

Ngày mua: ______________________________________________________________

Tham khảo các thông tin này mỗi khi liên hệ với Blendtec hoặc đại lý bảo trì đủ năng lực 

của Blendtec.
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Mục 4:  Lắp Đặt

4.1 Lắp Đặt Trên Quầy

• Chọn một vị trí để máy xay ở gần với ổ cắm điện. Ngoài ra, hãy xem xét khoảng gần 
với nguồn nguyên liệu, khoảng gần mong muốn giữa máy xay với các vị trí hỗ trợ và 
khoảng trống có sẵn của quầy. 

• Đặt máy xay lên trên quầy ở vị trí mà các ống hút khí ở bên sườn máy và ống thoát 
khí ở phía lưng máy xay không bị cản trở.

• Đảm bảo đủ khoảng trống phía trên và xung quanh thiết bị để cho phép vỏ chống ồn 
xê dịch không bị cản trở (xem Hình 5 để biết các số đo).

• Cắm thiết bị vào trong ổ cắm có thiết bị bảo vệ điện phù hợp.

4.2 Chuẩn Bị Lắp Đặt Bên Trong Quầy

Lưu ý: Bạn có thể đặt máy Blendtec Stealth ở cùng chỗ với máy xay Blendtec có trước nằm 
bên trong quầy. Chỉ cần nhớ đảm bảo khoảng không phù hợp cho vỏ chống ồn (Xem 
Hình 5 để biết các số đo).

• Nhận biết vị trí đặt máy xay theo mong muốn. Xem xét mức độ gần với nguyên liệu, 
độ gần mong muốn giữa máy xay và các vị trí hỗ trợ cũng khoảng trống có sẵn của 
quầy. Ngoài ra đảm bảo có thể sẵn sàng tiếp cận ổ cắm điện.

• Đảm bảo vị trí đặt máy đáp ứng mọi quy định về kích thước (xem Hình 5 và 6).

Hình 5. Kích Thước Máy Xay

24,4”
(620 mm)

8,5”
(217 mm) 9,0”

(230 mm)
4,1”

(104 mm)
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 ▶ Mặt quầy không được dày hơn ¾" (19 mm). Mặt quầy dày hơn sẽ cản trở thông 
thoáng khí của động cơ.

 ▶ Nếu lắp đặt nhiều hơn một máy xay, khoảng cách cho phép từ các tâm điểm 
máy xay là 14"–16" (356–506 mm).

 ▶ Nếu lắp đặt vỏ chống ồn, hãy để một khoảng trống cho phép tối thiểu là 5½" 
(140 mm) từ vỏ chống ồn tới tường và là 26" (660 mm) từ mặt quầy tới tủ bất kỳ 
bên trên quầy.

 ▶ Đảm bảo tủ nằm thấp hơn để cho phép dòng khí thông thoáng phù hợp. 

• Máy xay hút không khí xung quanh vào trong lỗ thông hơi đặt ở sườn phía 
trên của động cơ và sau đó giải nhiệt thông qua các lỗ thông khí ở đáy 
động cơ. Điều quan trọng là phải có đủ lượng không khí lưu thông xung 
quanh động cơ để làm mát. 

• Cần phải có khoảng không tối thiểu là 6½" (165 mm) từ mặt quầy tới giá 
kệ thấp hơn của tủ kế tiếp, tạo ra một khoảng trống tối thiểu là 3" (76 mm) 
giữa đáy của động cơ và ngăn kệ thấp hơn. Tủ không nên đóng kín; nên để 
cho không khí thông thoáng tự do từ bên ngoài vào bên trong không gian 
của tủ. Các túi nhựa, chén và đồ dùng tương tự không nên để gần với đáy 
động cơ trong khoảng 3” (76mm).

• Khoét một lỗ bên trong mặt quầy rộng 4³/8" (111 mm) và dài 57/8" (149 mm) (xem mẫu 
lỗ mặt quầy trong phụ lục). Đảm bảo các mặt bên 4³/8" phải song song với người vận 
hành máy. 

Lưu ý: Kiểm tra lại thật kỹ để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về khoảng trống và số 
đo đều chính xác trước khi cắt.

 

Hình 6. Khoảng Chừa Bên Trong Quầy

3/4”
Chiều dày 

tối đa

3”
Khoảng chừa 

tối thiểu
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4.3 Lắp Đặt Bên Trong Quầy

• Luồn dây điện thông qua lỗ trong phần mặt quầy.

• Nhẹ nhàng đặt thiết bị xay vào trong lỗ.

• Đảm bảo miếng đệm được đặt chính xác, nằm bằng phẳng trên bề mặt quầy và 
không bị kẹp vào vỏ máy.

• Cắm thiết bị vào trong ổ cắm có thiết bị bảo vệ điện phù hợp.

Mục 5:  Vận Hành

Lưu ý: Vui lòng tham khảo www.blendtec.com/commercial/products/stealth_blender 
để biết các thông tin cập nhật cho mục này. 

5.1 Tổng Quan Vận Hành

• Chạm vào biểu tượng nguồn điện  để bật máy xay.

• Nâng nắp vỏ chống ồn lên.

• Đặt cối máy xay lên trên chân đế động cơ, đảm bảo cối xay được đặt hoàn chỉnh và 
nắp cối xay đã được vặn chặt.

• Đóng nắp vỏ chống ồn. 

• Trên bề mặt điều khiển, hãy chạm vào số chu kỳ xay trộn mong muốn, biểu tượng 
rung trộn  hoặc vị trí mong muốn trên thanh điều khiển dạng trượt.

• Chạm vào biểu tượng hủy bỏ/thoát  để ngừng chu kỳ xay hoặc vận hành thủ công 
trước khi hết thời gian đã lập trình.

5.2 Vận Hành Theo Chu Kỳ Tự Động

Nếu không có quy định khác, máy xay Blendtec của bạn được lập trình trước với các cấu 
hình máy xay đa năng, bao gồm nhiều chu kỳ xay đáp ứng nhu cầu của bạn. Blendtec là 
hãng tiên phong trong việc sử dụng các chu kỳ xay trộn được lập trình trước nhằm giúp 
người sử dụng có được hỗn hợp đồng nhất trong khoảng thời gian đào tạo, thử vận hành 
tối thiểu. Máy Blendtec Stealth bao gồm 42 chu kỳ xay trộn được lập trình để bạn có thể 
lựa chọn. Dưới đây là bốn cấu hình và các chu kỳ xay trộn kèm theo đã được lập trình trước 
cho máy Stealth. 

Multipurpose Profile (Cấu Hình Đa Chức Năng)

Nút bấm 1: Sữa Trộn Cỡ Nhỏ

Nút bấm 2: Món Trộn Granita/Sữa Trộn Cỡ Trung Bình

Nút bấm 3: Món Cocktail Margarita Cỡ Trung Bình/Cappuccino Có Đá

Nút bấm 4: Trái Cây Xay Cỡ Trung Bình 4

Nút bấm 5: Trái Cây Xay Cỡ Lớn 4

Nút bấm 6: 50 giây @ Tốc độ 7

Smoothie Profile (Cấu Hình Trái Cây Xay)

Nút bấm 1: Trái Cây Xay Cỡ Nhỏ/Hoa Quả Tươi

Nút bấm 2: Trái Cây Xay Cỡ Trung Bình 4
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Nút bấm 3: Món Trộn Granita/Sữa Trộn Cỡ Trung Bình

Nút bấm 4: Trái Cây Xay Cỡ Trung Bình 3

Nút bấm 5: Trái Cây Xay Cỡ Lớn 4

Nút bấm 6: 50 giây @ Tốc độ 7

Coffee Profile (Cấu Hình Cà Phê)

Nút bấm 1: Món Cocktail Margarita Cỡ Trung Bình/Cappuccino Có Đá

Nút bấm 2: Cappuccino Có Đá Cỡ Lớn

Nút bấm 3: Đá Xay/Sữa Trộn Cỡ Nhỏ

Nút bấm 4: Món Trộn Granita/Sữa Trộn Cỡ Trung Bình

Nút bấm 5: Trái Cây Xay Cỡ Lớn 2

Nút bấm 6: 50 giây @ Tốc độ 7

Milkshake Profile (Cấu Hình Sữa Trộn)

Nút bấm 1: Sữa Trộn Cỡ Nhỏ

Nút bấm 2: Món Trộn Granita/Sữa Trộn Cỡ Trung Bình

Nút bấm 3: Sữa Trộn với Hoa Quả Đông Lạnh

Nút bấm 4: Sữa Trộn Cỡ Lớn 1

Nút bấm 5: Sữa Trộn Cỡ Lớn 2

Nút bấm 6: Sữa Trộn Cỡ Lớn 3

Khi bạn bật máy xay lần đầu, Cấu Hình Đa Chức Năng sẽ được kích hoạt trên máy. (Để thay 
đổi cấu hình kích hoạt, hãy xem Mục 5.4.1) Để sử dụng một trong số các chu kỳ xay trộn 
theo cấu hình, hãy thực hiện các bước dưới đây:

• Vào chế độ vận hành tự động bằng cách chạm vào biểu tượng chế độ  để các số từ 
1–6 hiển thị trên bề mặt điều khiển (xem Hình 7). Màn hình LED sẽ chỉ báo cấu hình 
nào hiện đang được lựa chọn. (Để kích hoạt cấu hình khác, xem Mục 5.4.1.) 

• Chạm vào con số trên bề mặt điều khiển tương ứng với chu kỳ xay trộn mong muốn. 
Màn hình LED sẽ hiển thị thời gian đếm ngược (có nghĩa là số giây cho đến khi kết 
thúc chu kỳ đó). 

• Để ngừng sớm chu kỳ, hãy chạm vào . 

• Nếu tính năng tạm dừng chu kỳ được kích hoạt (xem Mục 5.4.7.3), chu kỳ có thể được 
tạm dừng và sau đó tiếp tục lại. 

 ▶ Để khởi động và sau đó tạm dừng một chu kỳ xay trộn, hãy chạm vào con số chu 
kỳ xay trộn phù hợp trên bề mặt điều khiển; khi động cơ bắt đầu chạy, bề mặt 
điều khiển sẽ chỉ hiển thị con số chu kỳ xay trộn tương ứng với chu kỳ đã được 
chọn. 

 ▶ Tại thời điểm trong chu kỳ khi chu kỳ đó sẽ bị tạm dừng, hãy chạm vào con số 
chu kỳ xay trộn đó. 

 ▶ Để khởi động lại chu kỳ đó, hãy chạm vào con số chỉ chu kỳ xay trộn đó một lần 
nữa.
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5.3 Vận Hành Bằng Tay

Chạm vào  để chuyển đổi từ chế độ vận hành tự động sang chế độ vận hành bằng tay. 
Trong chế độ vận hành bằng tay, các nút bấm số trên bề mặt điều khiển được thay thế 
bằng thanh điều khiển dạng trượt. Bằng thanh điều khiển dạng trượt này, bạn có thể đạt 
được tốc độ mong muốn, đơn giản chỉ bằng cách chạm vào thanh trượt hoặc di chuyển 
ngón tay dọc theo thanh trượt đó. Máy xay sẽ hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 
90 giây. Để rung trộn trong chế độ vận hành bằng tay, hãy chạm vào ; màn hình sẽ hiển 
thị "~Pulse @ Speed 7" (Rung trộn ở Tốc độ 7). Sau đó chạm và giữ  để bắt đầu rung trộn. 

5.4 Lập Trình Nâng Cao và Chẩn Đoán

Chế độ lập trình có thể được sử dụng để thực hiện các nội dung sau:

• Chọn một cấu hình

• Thay đổi các số chu kỳ lập trình trước

• Kiểm tra số đếm chu kỳ xay trộn

• Kiểm tra bản ghi lỗi chẩn đoán

• Sử dụng một cấu hình tùy chỉnh được thiết kế thông qua công cụ lập trình trực tuyến 
của Blendtec

Để vào chế độ lập trình, hãy chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Biểu tượng mũi tên cuộn 
 và biểu tượng chọn  sẽ xuất hiện trên bề mặt điều khiển, và màn hình LED sẽ hiển thị 

menu chính. Sử dụng  và  để cuộn đến và chọn chức năng mong muốn. Các tùy chọn 
có sẵn trên menu chính được liệt kê dưới đây (đánh số như được hiển thị trên máy xay):

1. Profile (Cấu hình)

(1.) Standard Profiles (Cấu Hình Tiêu Chuẩn)

1. Smoothie (Trái Cây Xay)

2. Coffee (Cà phê)

3. Multipurpose (Đa Năng)

4. Milkshake (Sữa Trộn)

(2.) Custom Profiles (Cấu Hình Tuỳ Chỉnh) 

Nguồn

Chế độ

Thanh Điều Khiển 
Dạng Trượt

Các Nút Chu Kỳ Được Lập Trình Sẵn

Hủy/Thoát

Rung Trộn

Hình 7. Bề Mặt Điều Khiển

Chọn (Nhìn thấy trong Chế Độ Lập Trình)Cuộn (Nhìn thấy trong Chế Độ Lập Trình)
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2. Blend Cycles (Chu Kỳ Xay Trộn)

(1.) Standard Blend Cycles (Chu Kỳ Xay Trộn Tiêu Chuẩn)

(2.) Custom Blend Cycles (Chu Kỳ Xay Trộn Tùy Chỉnh)

3. Cycle Counts (Số Đếm Chu Kỳ)

4. Diagnostic Counts (Số Đếm Chẩn Đoán)

5. USB Flash Drive (Ổ USB Flash)

(1.) Import Profile (Nhập Cấu Hình)

1. Small Slushy/Milkshake (Đá Xay/Sữa Trộn 
Cỡ Nhỏ)

2. Granita/Medium Milkshake (Món Trộn 
Granita/Sữa Trộn Cỡ Trung Bình)

3. Small Milkshake (Sữa Trộn Cỡ Nhỏ)

4. Milkshake w/Frozen Fruit (Sữa Trộn với Hoa 
Quả Đông Lạnh)

5. Small Margarita/Ice Cappuccino (Margarita/
Cappuccino Có đá Cỡ Nhỏ)

6. Small Smoothie w/Fresh Fruit (Trái Cây Xay 
Cỡ Nhỏ/Hoa Quả Tươi)

7. Medium Smoothie 1 (Trái Cây Xay Cỡ Trung 
Bình 1)

8. Large Ice Cappuccino (Cappuccino Có Đá 
Cỡ Lớn)

9. Salsa

10. Medium Smoothie 2 (Trái Cây Xay Cỡ Trung 
Bình 2)

11. Medium Smoothie 3 (Trái Cây Xay Cỡ Trung 
Bình 3)

12. Medium Smoothie 4 (Trái Cây Xay Cỡ Trung 
Bình 3)

13. Large Smoothie 1 (Trái Cây Xay Cỡ Lớn 1)

14. Large Smoothie 2 (Trái Cây Xay Cỡ Lớn 1)

15. Large Smoothie 3 (Trái Cây Xay Cỡ Lớn 1)

16. Large Smoothie 4 (Trái Cây Xay Cỡ Lớn 1)

17. Large Smoothie 5 (Trái Cây Xay Cỡ Lớn 1)

18. Large Milkshake 1 (Sữa Trộn Cỡ Lớn 1)

19. 50 Seconds @ Speed 1 (50 giây @ Tốc độ 1)

20. 50 Seconds @ Speed 2 (50 giây @ Tốc độ 2)

21. 50 Seconds @ Speed 3 (50 giây @ Tốc độ 3)

22. 50 Seconds @ Speed 5 (50 giây @ Tốc độ 5)

23. 50 Seconds @ Speed 7 (50 giây @ Tốc độ 7)

24. 50 Seconds @ Speed 9 (50 giây @ 
Tốc độ 9)

25. Pulse @ Speed 1 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 1)

26. Pulse @ Speed 2 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 2)

27. Pulse @ Speed 3 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 3)

28. Pulse @ Speed 5 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 5)

29. Pulse @ Speed 7 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 7)

30. Pulse @ Speed 9 (Rung Trộn @ 
Tốc độ 9)

31. Batter (Dạng Nhão)

32. Ice Crush/Milkshake (Nghiền Đá/
Sữa Trộn)

33. Large Smoothie 6 (Trái Cây Xay 
Cỡ Lớn 1)

34. Ice Cream (Kem Đá)

35. Whole Juice (Nước Quả 
Nguyên Chất)

36. Soup (Súp)

37. Ultrathick Smoothie 1 (Trái Cây 
Xay Cực Dày 1)

38. Large Milkshake 2 (Sữa Trộn Cỡ 
Lớn 1)

39. Ultrathick Smoothie 2 (Trái Cây 
Xay Cực Dày 1)

40. Ultrathick Smoothie 3 (Trái Cây 
Xay Cực Dày 1)

41. Large Milkshake 3 (Sữa Trộn Cỡ 
Lớn 1)

42. Ultrathick Smoothie 4 (Trái Cây 
Xay Cực Dày 1)

43. Disable Button (Vô Hiệu Hóa Nút)
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(2.) Export Active Profile (Xuất Cấu Hình Hiện Tại)

(3.) Export Counts (Xuất Số Đếm)

6. Settings (Cài đặt)

(1.) Enclosure Safety Mode (Chế độ An Toàn Khép Kín)

(2.) Screen Standby (Chế Độ Chờ Màn Hình)

(3.) Blend Cycle Pause (Tạm Dừng Chu Kỳ Pha Trộn)

(4.) Slider Lockout (Khóa Thanh Trượt)

7. Blender Info (Thông Tin Máy Xay)

Lưu ý: Để trở về menu chính từ bất cứ vùng menu phụ nào, hãy nhấn  cho đến khi màn 
hình menu chính xuất hiện.

5.4.1 Chọn Cấu Hình Mong Muốn

Để chọn một cấu hình, hãy thực hiện những bước sau:

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Mục menu đầu tiên là “Profiles” (Cấu Hình). Chạm vào  để chọn mục menu này. 

• Sau đó, để chọn một trong các cấu hình tiêu chuẩn được lập trình trước trên máy, hãy 
chọn “Standard Profiles” (Cấu Hình Tiêu Chuẩn) bằng cách chạm vào . Để chọn một 
cấu hình tiêu chuẩn được thiết kế trực tuyến (xem Mục 5.4.5), hãy chạm vào  để 
cuộn đến mục “Custom Profiles” (Cấu Hình Tùy Chỉnh). 

• Sau khi chọn phân mục cấu hình tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, hãy chạm vào  để 
cuộn qua các cấu hình trong phân mục đó, và chạm  để chọn cấu hình mong 
muốn. 

• Màn hình LED sẽ liệt kê cấu hình được chọn và hỏi “Make this the active profile?” (Đặt 
làm cấu hình hiện tại?) Chạm vào  để nạp cấu hình đó vào máy xay, hoặc chạm  
để trở về menu trước đó.

5.4.2  Thay Đổi Các Nút Chu Kỳ Đã Lập Trình

Sau khi nạp cấu hình mong muốn, hãy hoàn tất các bước sau đây để thay đổi một trong 
các chu kỳ xay trộn trong cấu hình đó:

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu thứ hai (“Blend Cycles/Chu Kỳ Xay Trộn”), và sau 
đó chạm vào . 

• Trên màn hình kế tiếp, hãy lựa chọn tuỳ chọn đầu tiên hoặc thứ hai. Tùy chọn đầu tiên 
(“Standard Blend Cycles/Chu Kỳ Pha Trộn Tiêu Chuẩn”) sẽ liệt kê các chu kỳ được lập 
trình sẵn trên máy xay. Tùy chọn thứ hai (“Custom Blend Cycles/Chu Kỳ Pha Trộn Tùy 
Chỉnh”) sẽ liệt kê các chu kỳ tùy chỉnh có thể được thiết kế trực tuyến (xem Mục 5.4.5) và 
được xuất vào máy xay. Chọn tùy chọn thứ nhất hoặc thứ hai bằng cách chạm vào . 

• Chạm vào  để cuộn đến chu kỳ mong muốn và sau đó chạm vào . 

• Màn hình LED sau đó sẽ thông báo để bạn lựa chọn con số trên bề mặt điều khiển mà 
bạn muốn chỉ định cho chu kỳ đó. Chạm vào số đó, sau đó chạm vào  để lập trình 
nút đó với chu kỳ đã chọn. 

Sau khi nút bấm số đó được tùy chỉnh và bạn đã quay lại chế độ vận hành, tên của cấu 
hình sẽ xuất hiện kèm theo dấu sao, chỉ báo rằng một hoặc nhiều nút bấm số đã được gán 
cho các chu kỳ xay trộn không phải là các chu kỳ mặc định. 



13

Sau khi nút bấm chu kỳ đã được thay đổi, nếu một cấu hình khác được nạp vào máy xay và 
sau đó, cấu hình trước đó được nạp lại thì cấu hình đó sẽ nạp các chu kỳ mặc định, không 
bao gồm các chu kỳ được gán thông qua việc hoàn tất các bước nêu ở trên. Để thay đổi 
vĩnh viễn một cấu hình, hãy thực hiện một trong các bước sau:

• Xuất cấu hình đã sửa đổi vào một ổ USB, sau đó xuất cấu hình đó vào máy xay. 

• Chỉnh sửa cấu hình bằng công cụ có tại địa chỉ www.blendtec.com/commercial 
/program, và sau đó xuất cấu hình đó vào máy xay (xem Mục 5.4.5).

Bạn cũng có thể sử dụng cách thức này để vô hiệu hóa một nút bấm số dành cho một cấu hình: 

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu thứ hai (“Blend Cycles/Chu Kỳ Xay Trộn”), và sau 
đó chạm vào . 

• Trên màn hình kế tiếp, hãy chọn tùy chọn đầu tiên (“Standard Blend Cycles/Chu Kỳ 
Xay Trộn Tiêu Chuẩn”). Sau đó hãy chạm vào  để cuộn đến mục cuối cùng trong 
menu chu kỳ xay trộn tiêu chuẩn (“Disable Button/Vô Hiệu Hóa Nút”) và chạm vào . 

• Sau đó, màn hình LED sẽ thông báo để bạn chọn lựa con số trên bề mặt điều khiển 
mà bạn muốn vô hiệu hóa. Chạm vào con số đó, rồi sau đó chạm vào  để vô hiệu 
hóa con số đã chọn. 

Khi bạn quay lại chế độ vận hành tự động, tên của cấu hình đó sẽ xuất hiện kèm theo một 
dấu sao, chỉ báo rằng một hoặc nhiều nút bấm số đã bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, nút bấm số 
bị vô hiệu hóa sẽ không xuất hiện trên bề mặt điều khiển. 

Sau khi nút bấm chu kỳ bị thay đổi, nếu một cấu hình khác được nạp vào máy xay và sau 
đó cấu hình trước đó được nạp lại thì cấu hình đó sẽ nạp với toàn bộ các con số được kích 
hoạt. Để vô hiệu hóa vĩnh viễn một nút bấm số, hãy thực hiện một trong các mục sau: 

• Xuất cấu hình đã sửa đổi vào một ổ USB, sau đó xuất cấu hình đó vào máy xay. 

• Vô hiệu hóa nút bấm số bằng công cụ có tại địa chỉ www.blendtec.com 
/commercial/program, và sau đó xuất cấu hình đã sửa đổi vào máy xay (xem Mục 
5.4.5).

5.4.3 Kiểm Tra Số Đếm Chu Kỳ Xay Trộn

Bạn có thể xem lại toàn bộ số chu kỳ hoạt động, số chu kỳ hoạt động cho từng con số trên 
bề mặt điều khiển, số lần nút bấm rung trộn đã được sử dụng và số lần thanh điều khiển 
trượt được sử dụng. (Lưu ý: Số đếm rung trộn đề cập đến các lượt rung trộn. Ví dụ, chạm 
vào  5 lần liên tiếp sẽ ghi lại là 1 lần đếm rung trộn. Chạm vào , sau đó là con số chu 
kỳ và sau đó  sẽ ghi lại là 2 lần đếm rung trộn.) 

Để xem lại các con số này, hãy vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 
3 giây. Bề mặt điều khiển sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. Chạm 
vào  để cuộn đến tùy chọn thứ ba (“Cycle Counts/Số Đếm Chu Kỳ”) và sau đó chạm 
vào . Chạm vào  để xem số chu kỳ chạy trong mỗi phân mục. Chạm vào  để trở về 
menu trước đó.

5.4.4 Kiểm Tra Bản Ghi Lỗi Chẩn Đoán

Bạn có thể xem lại các lỗi chẩn đoán đã được theo dõi ghi lại trên máy xay. Để làm điều 
này, hãy vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều 
khiển sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. Chạm vào  để cuộn 
đến mục menu 4 (“Diagnostic Counts/Số Đếm Chẩn Đoán”) và sau đó chạm vào . Chạm 
vào  để cuộn qua các phân mục lỗi nhằm xem đã xảy ra bao nhiêu lỗi trong từng phân 
mục. Chạm vào  để trở về menu trước đó.



 14

5.4.5 Sử Dụng Các Cấu Hình Và Chu Kỳ Được Thiết Kế Thông Qua Công Cụ Lập trình 
Trực Tuyến Blendtec

Bên cạnh việc sử dụng các cấu hình và chu kỳ được lập trình trước trên máy xay của bạn, 
bạn có thể tạo ra các cấu hình tùy chỉnh bao gồm các chu kỳ Blendtec hoặc các chu kỳ 
tùy chỉnh hiện có, cho phép đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu riêng biệt của công ty bạn. 
Để xem các hướng dẫn về cách dễ dàng tạo tạo các cấu hình và chu kỳ tùy chỉnh, hãy ghé 
thăm trang web www.blendtec.com/commercial/program. 

5.4.5.1 Nhập Các Chương Trình Và Chu Kỳ Tùy Chỉnh Vào Máy Xay

Ngay khi bạn hoàn tất các hướng dẫn trực tuyến và truyền các tập  tin cấu hình tùy chỉnh 
vào ổ Flash USB, hãy thực hiện các bước sau đây để nhập tập tin đó vào máy xay. 

• Sử dụng một tuốc-nơ-vít Phillips để tháo nắp USB ở phía trên ngay sườn bên phải của 
máy xay.

• Cắm ổ flash USB vào trong cổng USB máy xay. 

• Nếu máy xay đang ở chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động, menu ổ flash USB sẽ tự 
động tải lên màn hình LED. Nếu màn hình LED đã ở chế độ lập trình, hãy vào menu 
chính, chạm vào  để cuộn đến mục menu 5 (“USB Flash Drive/Ổ USB Flash”) và sau 
đó chạm vào . 

• Từ menu ổ USB flash, hãy chạm  để chọn tùy chọn 1 (“Import Profile/Nhập Cấu 
Hình”). 

• Chạm vào  để cuộn qua các mục trên ổ flash và xác định tập tin cấu hình tùy chỉnh 
mong muốn (được đặt tên mặc định là “stealth.bpf”). (Lưu ý: Các mục có dấu + bên 
cạnh là các thư mục; nếu tập tin cấu hình tùy chỉnh ở trong thư mục, hãy chạm vào 

 để mở thư mục đó và xem các tập tin trong thư mục.) Chọn tập tin mong muốn 
bằng cách chạm vào . 

• Sau đó, màn hình LED sẽ hỏi bạn có muốn nhập vào tập tin đã chọn không. Chạm 
vào  để bắt đầu quá trình nhập vào. Sau khi tập tin đó được nhập vào, cấu hình 
trong tập tin đó sẽ tự động nạp dưới dạng cấu hình hiện tại trên máy xay.

• Lấy ổ USB ra khỏi máy xay và vặn chặt nắp USB trên cổng USB bằng tuốc-nơ-vít 
Phillip.

5.4.5.2 Sử Dụng Tính Năng Bảo Mật Máy Xay

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một cấu hình bằng www.blendtec.com/commercial/program, 
một trong số các tùy chọn là bảo mật cho máy xay. Nếu bạn chọn tùy chọn này thì ngay 
khi bạn tải cấu hình vào ổ USB và sau đó nhập cấu hình đó vào máy xay, một số chức năng 
lập trình nâng cao sẽ bị vô hiệu hóa. Cấu hình được bảo mật sẽ là cấu hình hiện tại trên 
máy xay, cấu hình khác không thể được chọn làm cấu hình hiện tại và cấu hình mới không 
thể được nhập vào máy xay (trừ khi được tạo ra thông qua tài khoản trực tuyến của bạn). 
Ngoài ra, các chu kỳ xay trộn trong cấu hình đó không thể bị thay đổi trên máy xay và các 
cài đặt an toàn khép kín, cài đạt thời gian chờ và tạm dừng chu kỳ xay trộn của máy xay đó 
sẽ không sửa đổi được. Để mở khóa các tính năng này, hãy hoàn tất các bước sau đây:

• Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.blendtec.com/commercial/program. 

• Chỉnh sửa cấu hình được bảo mật, chọn tùy chọn để tắt chế độ bảo mật máy xay hoặc 
tạo một cấu hình mới đã tắt chế độ bảo mật máy xay. 

• Nhập cấu hình đó vào ổ USB và sau đó làm theo các chỉ dẫn trong Mục 5.4.5.1 để 
nhập tập tin đó vào máy xay.
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5.4.6 Xuất Cấu Hình Và Số Liệu Thống Kê Máy Xay

Bạn cũng có thể xuất các cấu hình và số liệu thống kê máy xay (ví dụ: số đếm chu kỳ, 
lỗi, các cài đặt và các phiên bản chương trình firmware) vào ổ flash USB. Sau khi xuất 
các cấu hình vào ổ USB, bạn có thể chuyển chúng lên trang web www.blendtec.com/
commercial/program. Bằng cách chuyển các cấu hình lên trang web lập trình của 
Blendtec, các cấu hình đó có thể được nhân viên công ty của bạn truy cập từ một địa điểm 
khác. Sau đó, những người này có thể xuất các cấu hình đó sang ổ flash USB và nhập các 
cấu hình đó vào các máy xay Stealth tại địa điểm của họ. Xuất các số liệu thống kê máy xay 
là một cách để lưu các thông tin chẩn đoán mà bộ phận chăm sóc khách hàng và chuyên 
gia sửa chữa của Blendtec sẽ sử dụng khi có vấn đề phát sinh với máy xay của bạn.

5.4.6.1 Xuất và Chuyển Các Cấu Hình

Để xuất các cấu hình và chuyển chúng tới trang web lập trình của Blendtec, hãy hoàn tất 
các bước sau đây:

• Đảm bảo rằng chương trình mà bạn muốn xuất ra là chương trình kích hoạt trên máy 
xay của bạn.

• Sử dụng một tuốc-nơ-vít Phillips để tháo nắp USB ở phía trên ngay sườn bên phải của 
máy xay.

• Cắm ổ flash USB vào trong cổng USB máy xay. 

• Nếu máy xay đang ở chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động, menu ổ flash USB sẽ tự 
động tải lên màn hình LED. Nếu màn hình LED đã ở chế độ lập trình, hãy vào menu 
chính, chạm vào  để cuộn đến mục menu 5 (“USB Flash Drive/Ổ USB Flash”) và sau 
đó chạm vào .  

• Từ menu ổ flash USB, hãy chạm vào  để cuộn đến tùy chọn 2 (“Export Active 
Profile/Xuất Cấu Hình Hiện Tại”) và sau đó chạm vào  để chọn tùy chọn đó. 

 ▶ Nếu tập tin trên ổ flash USB được xuất tới nơi có chứa sẵn tập tin  
sth-prof.bpf (do một cấu hình đã được xuất trước vào ổ flash USB) thì màn hình 
LED sẽ hỏi xem bạn có muốn xuất chương trình kích hoạt vào ổ flash USB và 
ghi đè tập tin sth-prof.bpf đang có trên ổ USB hay không. Nếu bạn muốn ghi đè 
tập tin đó trên ổ USB flash, hãy chạm vào  để bắt đầu quá trình xuất. Nếu bạn 
không muốn ghi đè lên tập tin trên ổ đĩa USB flash, hãy chạm vào . 

 ▶ Nếu ổ đĩa flash USB mà tập tin đang được xuất ra không có chứa sẵn tập tin sth-
prof.bpf thì màn hình LED sẽ hỏi xem bạn có muốn xuất cấu hình hiện tại vào ổ 
flash USB hay không. Chạm vào  để bắt đầu quá trình xuất. Chạm vào  để 
trở về menu trước đó.

• Sau khi quá trình xuất ra hoàn tất, hãy tháo ổ flash USB ra khỏi máy xay, xiết chặt nắp 
USB trên cổng USB bằng tuốc-nơ-vít Phillip. 

• Lắp ổ đĩa USB flash vào cổng USB của máy tính, và vào trang web www.blendtec 
.com/commercial/program. Làm theo các hướng dẫn trên trang web để chuyển cấu 
hình đó lên trang web.

5.4.6.2 Xuất Số Liệu Thống Kê Máy Xay

Để xuất các số liệu thống kê của máy xay vào ổ USB, hãy hoàn tất các bước sau đây:

• Sử dụng một tuốc-nơ-vít Phillips để tháo nắp USB ở phía trên ngay sườn bên phải của 
máy xay.

• Cắm ổ flash USB vào trong cổng USB máy xay. 
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• Nếu máy xay đang ở chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động, menu ổ flash USB sẽ tự động 
tải lên màn hình LED. Nếu màn hình LED đã ở chế độ lập trình, hãy vào menu chính, chạm 
vào  để cuộn đến mục menu 5 (“USB Flash Drive/Ổ USB Flash”) và sau đó chạm vào .  

• Từ menu ổ flash USB, hãy chạm vào  để cuộn đến tùy chọn 3 (“Export Counts/Xuất 
Số Đếm”) và sau đó chạm vào  để chọn tùy chọn đó. Sau đó, màn hình LED sẽ hỏi 
“Export counts to the sth-cnts.csv file?” (Xuất các số đếm ra tập tin sth-cnts.csv?). 
Chạm vào  để bắt đầu quá trình xuất.

• Sau khi quá trình xuất ra hoàn thành, hãy tháo ổ USB ra khỏi máy xay và xiết chặt nắp 
USB trên cổng USB bằng tuốc-nơ-vít Phillip.

5.4.7 Cài Đặt Máy Xay: Chế Độ An Toàn Khép Kín, Thời Gian Chờ, Tạm Dừng Chu Kỳ 
Xay Trộn và Khóa Thanh Trượt

Bạn cũng sẽ có tùy chọn để thay đổi các cài đặt khác trên máy xay, bao gồm cho phép và 
vô hiệu hóa tính năng an toàn khép kín, thay đổi thời gian trước khi máy xay chuyển sang 
chế độ chờ và cho phép và vô hiệu hóa chức năng tạm dừng chu kỳ. Các tính năng này 
được thảo luận ở dưới đây.

5.4.7.1 Enclosure Safety Mode (Chế độ An Toàn Khép Kín)

Tính năng an toàn khép kín sẽ thông báo cho bạn để bảo đảm rằng nắp vỏ chống ồn 
đã đóng trong quá trình động cơ vận hành. Khi chế độ an toàn khép kín được kích hoạt, 
nếu bạn chạm vào một nút bấm trên bề mặt điều khiển để bắt đầu vận hành động cơ và 
nắp vỏ chống ồn không được đóng kín thì màn hình LED sẽ hiển thị thông báo “The lid 
is open. Start blender?” (Nắp đang mở. Khởi động máy xay?) Đóng nắp lại để bắt đầu vận 
hành động cơ; hoặc để khởi động máy xay khi nắp đang mở, hãy chạm vào . Khi bạn 
bắt đầu vận hành động cơ có nắp vỏ chống ồn đã đóng và sau đó, nếu bạn nâng nắp lên 
trong quá trình vận hành thì động cơ sẽ tắt. 

Để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng an toàn khép kín, hãy hoàn tất các bước sau đây: 

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu 6 (“Diagnostic Counts/Số Đếm Chẩn Đoán”) và 
sau đó chạm vào . 

• Chọn tùy chọn 1 (“Enclosure Safety Mode/Chế Độ An Toàn Khép Kín”) bằng cách 
chạm vào  . 

• Chạm vào  để bật tắt giữa vô hiệu hóa và cho phép tính năng an toàn khép kín. 

• Chạm vào  để trở về menu trước đó.

5.4.7.2 Thời Gian Chờ Của Màn Hình

Bạn có thể thay đổi độ dài thời gian trước khi máy xay bật sang chế độ chờ (15 phút, 1 giờ, 
6 giờ hoặc 12 giờ). Để chọn một khoảng thời gian chờ mới, hãy hoàn tất các bước sau:

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu 6 (“Diagnostic Counts/Số Đếm Chẩn Đoán”) và 
sau đó chạm vào . 

• Chạm vào  để cuộn đến tùy chọn 2 (“Screen Standby/Chế Độ Chờ Của Màn Hình”) 
và sau đó chạm vào . 



• Chạm vào  để cuộn đến thời gian chờ mong muốn. Chạm vào  để chọn tùy chọn 
mong muốn. 

• Chạm vào  để trở về menu trước đó.

5.4.7.3 Tạm Dừng Chu Kỳ Xay Trộn

Tính năng tạm dừng chu kỳ xay trộn cho phép bạn bắt đầu một chu kỳ xay trộn ở chế độ 
tự động, tạm dừng chu kỳ (ví dụ để thêm nguyên liệu) và sau đó tiếp tục lại chu kỳ này với 
khoảng thời gian và tốc độ chu kỳ đã được tạm dừng. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu chu kỳ xay 
trộn Sữa Trộn Cỡ Nhỏ và sau đó tạm dừng chu kỳ đó trong 30 giây còn lại của chu kỳ, khi 
bạn tiếp tục lại chu kỳ đó thì chu kỳ đó sẽ khởi động lại ở 30 giây còn lại và với tốc độ xay 
trộn tương ứng. Nếu tính năng tạm dừng chu kỳ xay trộn bị vô hiệu hóa thì sẽ không thể 
tạm dừng chu kỳ xay trộn; chu kỳ đó chỉ có thể bị ngừng lại (bằng cách chạm vào ). 

Để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tính năng tạm dừng chu kỳ xay trộn, hãy hoàn tất các bước 
sau đây: 

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu 6 (“Diagnostic Counts/Số Đếm Chẩn Đoán”) và 
sau đó chạm vào . 

• Chạm vào  để cuộn đến tùy chọn 3 (“Blend Cycle Pause/Tạm Dừng Chu Kỳ Xay 
Trộn”) và sau đó chạm vào . 

• Chạm vào  để bật tắt giữa vô hiệu hóa và cho phép tính năng tạm dừng chu kỳ. 

• Chạm vào  để trở về menu trước đó.

5.4.7.4 Slider Lockout (Khóa Thanh Trượt)

Tính năng khóa thanh trượt cho phép bạn vô hiệu hóa hoạt động vận hành bằng tay (tức 
là thanh trượt trên bề mặt điều khiển). Khi tính năng này được kích hoạt, chỉ các cấu hình 
trên máy xay mới có thể sử dụng được để vận hành máy xay. Để kích hoạt hoặc vô hiệu 
hóa tính năng này, hãy hoàn tất các bước sau đây:

• Vào chế độ lập trình bằng cách chạm và giữ  trong vòng 3 giây. Bề mặt điều khiển 
sẽ hiển thị  và , và màn hình LED sẽ hiện menu chính. 

• Chạm vào  để cuộn đến mục menu 6 (“Settings/Cài Đặt”) và sau đó chạm vào . 

• Chạm vào  để cuộn đến tùy chọn 3 (“Slider Lockout/Khóa Thanh Trượt”) và sau đó 
chạm vào . 

• Chạm vào  để bật tắt giữa vô hiệu hóa và cho phép tính năng khóa thanh trượt. 

• Chạm vào  để trở về menu trước đó.

Mục 6:  Xử Lý Sự Cố

Tham khảo các nội dung sau để xử lý các sự cố với sản phẩm Stealth. Nếu tuân theo các 
chỉ dẫn dưới đây không giải quyết được vấn đề, các khách hàng tại Hoa Kỳ nên liên hệ với 
bộ phận chăm sóc khách hàng Blendtec theo số 1-800-BLENDTEC và các khách hàng quốc 
tế nên liên hệ với đại lý bảo dưỡng đủ năng lực của Blendtec.



 18

Không có Điện (Máy Xay Không Bật)

• Đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm vào trong ổ cắm điện.

• Kiểm tra công tắc hoặc cầu chì của tòa nhà để đảm bảo là đã đặt ở vị trí ON (BẬT).

• Rút phích điện và sau đó cắm lại vào ổ cắm. 

Touch Error (Lỗi Cảm Ứng)

Thông báo “Touch Error” (Lỗi Cảm Ứng) sẽ xuất hiện trên màn hình LED nếu khoảng trống 
cạnh đó hoặc mặt bên của nút bấm bề mặt điều khiển bị chạm vào. Để tránh gặp thông 
báo này, hãy chạm vào tâm của nút bấm mong muốn.

Lỗi: Overtemp. Condition Detected (Phát Hiện Tình Trạng Quá Nhiệt)

Rút phích cắm của máy xay và để máy nguội cho tới khi thông báo lỗi trên được xóa đi. 
Hiện tượng quá nhiệt là do sử dụng quá nhiều và việc tiếp tục sử dụng có thể gây ra hỏng 
động cơ vĩnh viễn.

Lỗi: Overload Condition Detected (Phát Hiện Tình Trạng Quá Tải)

• Hãy tháo cối xay và chạy máy xay để xác định xem vấn đề liên quan đến cối xay hay 
động cơ.

• Khi cối xay đã được tháo, hãy kiểm tra để phát hiện vật cản trở trong hoặc xung 
quanh đế cắm trên chân đế động cơ và bộ phận lưỡi dao trên cối xay.

• Xóa đi lỗi đó. Chạm vào  hoặc bật tắt nguồn điện bằng cách rút dây điện và cắm lại.

• Đặt cối xay thật chắc trên chân đế động cơ, và chạm vào  để rung lưỡi dao xuyên 
qua hỗn hợp trộn.

• Đảm bảo là cối xay không chạy tải các nguyên liệu quá cứng hoặc quá dày.

Lỗi: Temperature Sensor Not Detected (Không Phát Hiện Cảm Biến Nhiệt Độ) 
Lỗi: Zero Crossing Not Detected (Không Phát Hiện Vượt Mức Zero) 
Lỗi: Reset Error Detected (Phát Hiện Lỗi Xác Lập Lại) 
Lỗi: Read/Write Error Detected (Phát Hiện Lỗi Đọc/Ghi) 
Lỗi: Motor control Error Detected (Phát Hiện Lỗi Điều Khiển Động Cơ) 
Lỗi: Touch Controller Not Detected (Không Phát Hiện Bộ Điều Khiển Cảm Ứng) 
Lỗi: Touch Controller Output Is Invalid (Đầu Ra Bộ Điều Khiển Cảm Ứng Không Hợp Lệ)

Xóa đi lỗi đó. Chạm vào  hoặc bật tắt nguồn điện bằng cách rút dây điện và cắm lại.

Thay Đổi Quan Trọng về Mức Tiếng Ồn

Xác định xem âm thanh xuất phát từ chân đế động cơ hay cối xay.

Động cơ:  Hãy tháo cối xay ra khỏi chân đế động cơ và chạy động cơ. Nếu động cơ gây quá 
nhiều tiếng ồn, liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng Blendtec (hoặc các 
khách hàng quốc tế, liên hệ với đại lý bảo dưỡng đủ năng lực).

Cối xay:     Đặt cối xay có chứa 16 oz (475ml) nước lên trên chân đế. Chạy động cơ một vài 
giây bằng . Đổi cối xay xang một cối xay khác để xác định xem âm thanh có 
thay đổi đối với một cối xay cụ thể hay không. Nếu một cối xay quá ồn hoặc nếu 
bộ phận lưỡi dao có thể lỏng hoặc âm thanh lạo xạo khi xoay bằng tay, hãy liên 
hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng Blendtec (hoặc với các khách hàng quốc tế, 
hãy liên hệ với đại lý bảo dưỡng đủ năng lực của Blendtec).
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Không Xay Trộn Hoặc Hỗn Hợp Trộn Không Đạt

• Nếu các nguyên liệu quá lạnh hoặc quá dày thì lưỡi dao của máy xay có thể xoay 
tự do trong một túi khí, việc này gọi là tạo lỗ hổng. Sửa vấn đề này bằng cách giảm 
lượng đá lạnh, tăng lượng chất lỏng và/hoặc đảm bảo rằng các thành phần trộn 
không bao giờ lạnh hơn 10OF (-12OC).

• Tăng thời gian chu kỳ. Nếu các thành phần được trộn đạt yêu cầu nhưng không có đủ 
thời gian để hoàn tất việc xay trộn, hãy thử một chu kỳ dài hơn hoặc sử dụng  cho 
thời gian xay trộn lâu hơn.

• Đảm bảo cho cối xay đặt trọn trên chân đế máy xay.

• Đảm bảo lưỡi dao được cố định chắc chắn vào trục truyền động. Giữ trục truyền động 
bằng một tay và cố gắng quay lưỡi dao bằng tay kia. (Hãy cẩn thận - lưỡi dao rất sắc.) 
Nếu lưỡi dao xoay mà không cần phải xoay trục truyền động, hãy liên hệ với bộ phận 
chăm sóc khách hàng của Blendtec (hoặc với khách hàng quốc tế, hãy liên hệ với đại 
lý bảo dưỡng đủ năng lực của Blendtec).

Bề Mặt Điều Khiển Không Đáp Ứng

• Lau bề mặt điều khiển bằng một giẻ ẩm để lau sạch mọi dung dịch hoặc cặn bẩn tích tụ.

• Rút phích dây điện và sau đó cắm dây điện lại lần nữa.

Mục 7: Vệ Sinh

7.1 Vệ Sinh Cối Máy Xay Hàng Ngày

• Thêm nước từ vòi nóng và 1-2 giọt nước rửa chén đĩa vào cối xay. 

• Đậy chặt nắp trên cối xay. Đặt cối xay trên chân đế động cơ và chạm vào  trong 
vòng 13 giây. 

• Rửa sạch toàn bộ xà phòng trong cối xay và nắp đậy bằng nước sạch.

• Nếu cối xay được cất giữ theo chiều úp xuống, lắc nước thừa ra khỏi cối xay sau khi 
làm sạch. 

Lưu ý: Các cối xay WildSide™và FourSide™ có thể xếp chồng lên nhau để tiết kiệm không gian.

7.2 Tiệt Trùng Cối Máy Xay Lâu Dài

• Vệ sinh cối xay theo quy định của địa phương bằng cách đổ vào trong cối máy xay 
chất khử trùng pha loãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chất tẩy được pha loãng 
phù hợp có thể được sử dụng. 

• Để chất khử trùng pha loãng vào trong cối xay khoảng 5 phút.

• Đổ hết chất khử trùng ra khỏi cối xay. 

• Nếu cối xay được cất giữ theo chiều úp xuống, lắc hết nước thừa ra khỏi cối xay sau 
khi làm sạch.

7.3 Vệ Sinh Chân Đế Động Cơ và Vỏ Chống Ồn

• Đảm bảo là máy xay được rút phích cắm trước khi vệ sinh.
• Nếu cần, vỏ chống ồn có thể được tháo ra để làm sạch như sau:
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Mở nắp vỏ chống ồn và dùng cả hai tay để kéo nắp đậy ra khỏi trục khớp (xem Hình 
8). Bước này sẽ uốn cong phần nhựa vừa đủ để nó mở rộng và làm sạch các khớp gắn.

Đế vỏ chống ồn có thể tháo ra theo hình thức tương tự bằng cách kéo ra ở chân đế 
của vỏ chống ồn và uốn các tấm chắn bên ngoài vừa đủ để làm sạch các khớp nối 
(xem Hình 8). 

• Lau sạch phần vỏ nhựa của chân đế động cơ, các miếng đệm, đầu kim loại và vỏ 
chống ồn bằng giẻ sạch, ẩm. Chất làm sạch đa năng, dịu nhẹ, không ăn mòn có thể 
sử dụng được.

• Đế cắm truyền động có thể được làm sạch bằng cách dùng tấm gạc bông hoặc một 
que tăm.

7.4 Lời Khuyên Và Đề Phòng Khi Làm Sạch

• Không được sử dụng chất mài mòn để làm sạch chân đế động cơ, cối xay hoặc vỏ 
chống ồn; nếu làm vậy sẽ làm xỉn màu và xước bề mặt.

• Không sử dụng vòi phun nước dưới mọi hình thức để làm sạch chân đế động cơ.

• Tuyệt đối không nhúng chân đế động cơ vào nước; làm như vậy sẽ không được 
hưởng chế độ bảo hành.

• Tránh nhúng cối máy xay vào nước lâu quá 5 phút. Nếu nước thẩm thấu vào trong các 
vòng đệm cối xay bên dưới thì tuổi thọ của cối xay sẽ giảm. Nếu cối xay được cất giữ 
theo chiều úp xuống, lắc hết nước thừa ra khỏi cối xay sau khi làm sạch.

• Để cất giữ cối xay trong thời gian dài, hãy bôi một lượng nhỏ dầu thực phẩm (như 
dầu thực vật) để bịt kín xung quanh bộ phận lưỡi dao, ở cả bên trong và bên ngoài 
cối xay.

Hình 8. Tháo Vỏ Chống Ồn



Mục 8:  Chế Độ Bảo Hành Và Bảo Dưỡng

8.1 Mô Tả Chế Độ Bảo Hành

Hãy xem thẻ bảo hành để biết chi tiết.

8.2 Hư Hỏng và Hoạt Động Sai Do Nước

Điều quan trọng là phải ngăn không cho các chất lỏng chảy vào chân đế động cơ. Chân 
đế động cơ được thiết kế nhằm đưa hướng chảy của dòng chất lỏng không cho vào trong. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp lượng chất lỏng chảy tràn ra nhiều hoặc thiếu quy 
trình làm sạch phù hợp (xem Mục 7), thì có khả năng các chất lỏng sẽ chảy vào trong vỏ 
động cơ. Cần phải nhanh chóng làm sạch mọi chất tràn vào động cơ, xung quanh quầy và 
bên dưới chân đế vỏ chống ồn (nếu có dùng). Nếu không thực hiện việc này có thể làm 
các chất lỏng bị đẩy vào bên trong động cơ dẫn tới hư hỏng sớm. Nguyên nhân hư hỏng 
được xem là do sử dụng sai và sẽ không được hỗ trợ theo chế độ bảo hành.

8.3 Quốc Gia Mua Sản Phẩm

Chế độ bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia có đại lý kinh doanh được ủy quyền mua bán 
thiết bị này. Việc sử dụng thiết bị bên ngoài quốc gia thực hiện việc mua bán sẽ làm mất 
hiệu lực mọi chế độ bảo hành được nêu hay nhắc đến. Nếu một khách hàng chọn sử dụng 
một trung tâm dịch vụ địa phương bên ngoài quốc gia bán hàng ban đầu thì người đó có 
thể được chờ đợi để thanh toán các chi chí phụ tùng, nhân công, vận chuyển, thuế và các 
việc cần thiết để thực hiện sửa chữa và hoàn trả thiết bị đó.

8.4 Quy Trình Bảo Dưỡng

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng máy xay của Blendtec và việc làm theo các bước 
giải quyết sự cố ở Mục 7 vẫn không khắc phục được, xin vui lòng liên hệ với bộ phận chăm 
sóc khách hàng của Blendtec (hoặc đối với khách hàng quốc tế, hãy liên hệ với đại lý bảo 
dưỡng đủ năng lực của Blendtec) ngay tức thì để chẩn đoán sự cố. Vui lòng chuẩn bị sẵn 
số Sê-ri cũng như bản mô tả sự cố. Không được cố gắng tự sửa chữa. Chế độ bảo hành sẽ 
bị vô hiệu hóa nếu máy được sửa chữa bởi các cá nhân không thuộc các đại lý bảo dưỡng 
đủ năng lực của Blendtec. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết một cách đơn giản và 
nhanh chóng thông qua điện thoại. Nếu vấn đề đó không thể được giải quyết thông qua 
điện thoại, thiết bị của bạn có thể cần phải được thay thế.

Nếu máy của bạn vẫn đang còn bảo hành, Blendtec sẽ sửa chữa hoặc thay thế máy xay 
đó miễn phí. Không bao gồm các hư hỏng do lỗi của người sử dụng và các lỗi trầy xước 
đối với sản phẩm.

Nếu máy của bạn đã hết bảo hành và bạn muốn được sửa chữa máy, hãy liên hệ với dịch 
vụ chăm sóc khách hàng Blendtec (hoặc, đối với khách hàng quốc tế, hãy liên hệ với một 
đại lý bảo dưỡng có đủ năng lực của Blendtec) để được hướng dẫn. Bạn sẽ được ghi hóa 
đơn cho các dịch vụ được thực hiện.

Khi vận chuyển máy xay tới bộ phận dịch vụ khách hàng của Blendtec hoặc một đại lý bảo 
dưỡng đủ năng lực của Blendtec (dù trong hay hết thời hạn bảo hành), vui lòng gửi cả 
mẫu đơn ở trang sau. 
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Tên: 

Công ty: Lưu kho số:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số Sê-ri (có ở bên dưới chân đế động cơ):

Số đếm chu kỳ (xem Mục 5.4.3)

Ngày mua: Nơi mua:

Mô tả sự cố:

Biểu Mẫu Gửi Đến Blendtec Yêu Cầu Sửa Chữa/Thay Thế

(Vui lòng lập một bản sao của biểu mẫu này).
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Trang này được cố ý để trống.
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Phụ lục: Mẫu Lỗ Mặt Quầy

5 7/8" (149,22 mm)

4³/8" (111,125 mm)
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