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6 Trước khi bắt đầu

1 Trước khi bắt đầu
Chúc mừng bạn đã sở hữu một sản phẩm Thermomix® TM6 mới.

Trước khi sử dụng Thermomix® TM6 lần đầu tiên, hãy tham gia buổi giới thiệu sử
dụng Thermomix® với Chuyên viên tư vấn của bạn. Đây là cách làm quen với
Thermomix® TM6 nhanh chóng và dễ dàng nhất.

• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng Thermomix® TM6 và các phụ kiện lần
đầu tiên.

Lưu ý Một số chức năng được mô tả trong sách hướng dẫn này có thể không khả dụng ở tất
cả các khu vực.

Để biết thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Chuyên viên tư vấn Thermomix® của bạn.
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2 Tổng quan sản phẩm

1 Thân máy Thermomix® TM6 9 Giỏ hấp có nắp (gắn cố định)

2 Đế bình trộn 10 Đĩa Varoma®

3 Chân tiếp xúc 11 Khay Varoma®

4 Bình trộn 12 Nắp đậy Varoma®

5 Dao trộn bao gồm vòng đệm 13 Thìa đa năng

6 Nắp bình trộn 14 Phới đánh bông

7 Cốc đong Hướng dẫn sử dụng và 
Sách Nấu ăn Cơ bản (tùy chọn)8 Nắp chống bắn

Hãy tìm hiểu cách sử dụng phụ kiên trong chương „Tìm hiểu phụ kiện [} 19]“.
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8 Thông tin an toàn

3 Thông tin an toàn
Tính an toàn là một trong những đặc điểm của các sản phẩm Vorwerk. Tuy nhiên, để
đảm bảo độ an toàn tối đa, quý khách vui lòng đọc kỹ và tuân thủ theo các hướng
dẫn an toàn trong sách này.

3.1 Hướng dẫn về nguy hiểm và các biện pháp an
toàn

Nguy cơ điện giật do nước
thấm vào!

Nếu nước dính vào các bộ phận dẫn điện, bạn có thể bị điện giật!

• Rút dây nguồn nếu bạn không sử dụng thân máy .

• Không nhúng thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác.

• Không đặt thân máy dưới vòi nước đang chảy.

• Không đổ nước lên thân máy.

• Rút phích cắm điện ra, trước khi bạn làm sạch thân máy thiết bị.

• Chỉ lau thân máy bằng khăn khô hoặc ẩm.

• Đảm bảo không có nước hoặc bụi bẩn xâm nhập vào trong thân máy.

• Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

• Nếu nước thấm vào thân máy, hãy liên hệ với dịch vụ sửa chữa Vorwerk của bạn.

Nguy cơ điện giật do bộ nối
nguồn không đúng!

Bộ nối nguồn lắp đặt không đúng cách có thể dẫn đến điện giật.

• Chỉ sử dụng máy trên bộ nối đã được chuyên gia lắp đặt đúng cách.

Nguy cơ điện giật do hư
hỏng thân máy hoặc dây
nguồn!

Nếu thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng, bạn có thể bị điện giật.

• Thường xuyên kiểm tra thân máy, dây nguồn với phích cắm và các phụ kiện xem
có hư hỏng không.

• Đảm bảo rằng dây nguồn không chạm vào bất kỳ bề mặt nóng hoặc nguồn nhiệt
bên ngoài nào.

• Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị hỏng.

• Không sử dụng thiết bị, nếu nó bị rơi hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào.

• Trong trường hợp thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy gửi tới trung tâm dịch
vụ sửa chữa Vorwerk để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh về điện hoặc cơ khí.

• Nếu dây nguồn của thiết bị bị hỏng, thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực
hiện bởi nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ sửa chữa hoặc nhân viên có chuyên
môn nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố nguy hiểm.

• Không tự ý sửa chữa thân máy của thiết bị.

• Không chạm tay vào điểm tiếp xúc cấp điện cho bình trộn và không chèn bất kỳ
vật nào vào khu vực tiếp xúc này.

Nguy cơ cháy! Nếu bạn đặt thiết bị trên bề mặt nóng, thiết bị có thể bị cháy.

• Không đặt thân máy trên bề mặt bếp (bếp hồng ngoại, bếp hồng ngoại gốm sứ,
bếp từ, v.v.) hoặc trên các bề mặt được nung nóng hoặc chịu nhiệt khác.

• Giữ khoảng cách an toàn với các bề mặt nóng và các nguồn nhiệt bên ngoài.

• Đảm bảo rằng dây nguồn không chạm vào bất kỳ bề mặt nóng hoặc nguồn nhiệt
bên ngoài nào.
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Nguy cơ cháy! Thân máy của thiết bị có mức tiêu thụ điện năng cao. Nguồn điện kết nối với dây
nguồn không đủ tải có thể dẫn đến cháy.

• Khi kết nối thân máy với nguồn điện, hãy lưu ý mức tiêu thụ điện năng tối đa trên
nhãn thông số (xem thêm chương Dữ liệu kỹ thuật).

• Không sử dụng ổ cắm nối dài hoặc bất kỳ thiết bị gì khác giữa ổ cắm và thân
máy.

Nguy cơ bỏng do thức ăn
trào ra ngoài!

Nếu lỗ thoát hơi trên nắp bình trộn bị bịt kín hoàn toàn và hệ thống sinh nhiệt đang
hoạt động, lượng áp suất lớn sẽ được tích tụ trong bình trộn trong quá trình nấu.
Thức ăn nóng trong bình trộn có thể bắn mạnh ra ngoài và khiến bạn bị bỏng.

• Luôn đảm bảo rằng lỗ của nắp bình trộn không bị chặn hoặc bị che từ bên trong
(ví dụ: do thực phẩm) hoặc từ bên ngoài (ví dụ do khăn) để hơi nước có thể thoát
ra mọi lúc và không gây ra áp suất quá cao.

• Không được sử dụng các đồ vật khác ngoại trừ phụ kiện chính hãng Thermomix®
(Cốc đong, giỏ hấp, nắp chống bắn hoặc đĩa Varoma®) để chống bắn từ lỗ thoát
hơi của nắp bình trộn.

• Chỉ đổ đầy thức ăn vào bình trộn đến vạch "tối đa".

• Nếu trong quá trình nấu, bạn phát hiện thấy lỗ thoát hơi trong nắp bình trộn bị
tắc, hãy rút phích cắm điện của thân máy thiết bị ra. Không chạm vào màn hình
điều khiển.

Nguy cơ bỏng do thức ăn
trào ra!

Chất lỏng nóng hoặc thức ăn nóng có thể bắn ra ngoài và gây bỏng.

• Không vượt quá dung tích tối đa của bình trộn là 2,2 lít (vạch "tối đa").

• Đảm bảo rằng lỗ thoát hơi trong nắp bình trộn không dính thức ăn.

• Luôn đặt nắp bình trộn chính hãng lên trên bình trộn trong quá trình vận hành.

• Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng Thermomix® (cốc đong, giỏ hấp, nắp chống bắn
hoặc Varoma®), để ngăn mỡ hoặc chất lỏng trào ra.

• Đặc biệt thận trọng khi đổ chất lỏng vào bình trộn.

• Cẩn thận lấy bình trộn đã đầy ra khỏi thân máy để ngăn không cho nguyên liệu
bên trong bị đổ hoặc bắn ra ngoài.

Nguy cơ bỏng do quá sôi! Đặc biệt là nếu bạn chế biến số lượng lớn thức ăn ở nhiệt độ cao (> 90°C) chênh lệch
với định lượng công thức, thức ăn có thể sôi quá mức, trào ra khỏi bình trộn và gây
bỏng cho bạn.

• Đặc biệt cẩn thận khi nấu ở nhiệt độ cao.

• Nếu quá sôi, hãy nhấn nút chọn để tắt thiết bị.

Nguy cơ bỏng do trào
nguyên liệu nóng!

Vận hành ở tốc độ cao kết hợp với nhiệt độ cao, nguyên liệu nóng có thể bắn ra
ngoài và gây bỏng.

• Không sử dụng chế độ "Turbo" cho món ăn hoặc chất lỏng nóng trên 60 °C.

• Tăng tốc độ dần dần khi chế biến món ăn nóng.
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10 Thông tin an toàn

Nguy cơ bỏng do hơi nước
nóng!

Trong quá trình nấu ăn và đặc biệt là khi sử dụng chức năng Varoma®, hơi nước
nóng được tạo ra có thể dẫn đến bỏng.

• Tránh xa hơi nước.

• Không chạm vào cốc đong hoặc không đậy kín khi chế biến thực phẩm nóng.
Đảm bảo rằng hơi nước có thể thoát ra giữa cốc đong và lỗ trên nắp bình trộn.

• Đảm bảo rằng các lỗ trong đĩa Varoma® và khay Varoma® không dính thức ăn để
hơi nước thoát ra ngoài mà không bị cản trở.

• Đảm bảo rằng đĩa Varoma® được đặt đúng vị trí trên nắp bình trộn để đĩa
Varoma® không bị lật và đổ. Không đặt bộ Varoma® trên nắp chống bắn.

• Luôn đậy kín nắp Varoma® khi nhấc bộ Varoma® ra khỏi nắp bình trộn.

• Khi mở nắp đậy Varoma®, hãy nghiêng nắp tránh xa mặt và cơ thể của bạn để
tránh tiếp xúc với hơi nước thoát ra.

Nguy cơ bỏng do mỡ nóng! Tại chế độ nhiệt độ cao, mỡ được làm nóng lên. Hỗn hợp nước-dầu có thể bay hơi.
Bạn có thể bị bỏng do mỡ nóng.

• Không bao giờ đổ mỡ đã đun nóng vào bình trộn.

• Không bao giờ đun nóng dầu mà không có các nguyên liệu đi kèm. Nếu bạn cho
thức ăn vào muộn, dầu nóng sẽ bắn ra rất mạnh.

• Đảm bảo rằng mọi phụ kiện Thermomix® TM6 đều đã khô khi được sử dụng.

• Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

• Luôn đặt nắp chống bắn đúng cách lên nắp bình trộn, ngay khi có hướng dẫn
hiển thị trên màn hình Thermomix® TM6.

• Đảm bảo rằng tay khóa đã khóa cả nắp chống bắn.

Nguy cơ bỏng! Đường thắng tích trữ rất nhiều nhiệt trong và sau khi chuẩn bị và có thể gây bỏng.

• Hãy cẩn thận hết mức khi chuẩn bị và chế biến đường thắng.

Nguy cơ bị bỏng do xử lý nắp
bình trộn không đúng cách!

Nếu nắp bình trộn không được đặt đúng vị trí trên bình trộn, nguyên liệu nóng có
thể thoát ra ngoài và gây bỏng.

• Không dùng lực để cố mở nắp bình trộn hoặc tay khóa.

• Chỉ mở nắp bình trộn khi tốc độ bằng 0 và tay khóa đã mở.

• Kiểm tra gioăng cao su thường xuyên để biết các hư hỏng có thể xảy ra. Trong
trường hợp bị hỏng hoặc rò rỉ, hãy thay thế ngay lập tức.

• Chỉ sử dụng thiết bị với nắp bình trộn sạch. Mép bình trộn và gioăng cao su trên
nắp không được dính thực phẩm, để đảm bảo độ kín hoàn hảo giữa nắp và bình
trộn.

Nguy cơ bỏng và 
thương tích!

Thiết bị có thể bị di chuyển ngoài ý muốn do dây kéo. Thiết bị có thể rơi và gây bỏng
hoặc làm bạn bị thương.

• Không để dây nguồn treo xuống mép bàn hoặc quầy.

• Không kết nối thiết bị với ổ điện kéo dài.
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Nguy cơ thương tích do các
phụ kiện không phù hợp!

Việc sử dụng thiết bị bổ sung, phụ kiện hoặc đồ vật không được Vorwerk khuyến
nghị hoặc bán, cũng như sử dụng các phụ kiện bị lỗi hoặc không tương thích, có thể
dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.

• Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng được Vorwerk Thermomix® khuyến nghị.

• Không sử dụng thiết bị kết hợp với các bộ phận hoặc trang thiết bị của các mẫu
máy đời cũ.

• Không sửa đổi thiết bị hoặc phụ kiện.

• Không sử dụng thiết bị với phụ kiện bị hỏng.

Nguy cơ thương tích do sử
dụng không đúng cách!

Nếu bạn sử dụng đồ vật khác thay thìa đa năng Thermomix® để khuấy trong bình
trộn, chúng có thể chạm vào dao trộn và gây thương tích.

• Chỉ sử dụng thìa đa năng Thermomix® có đĩa an toàn để khuấy.

• Chỉ đặt lưỡi dẹt của thìa đa năng vào bình trộn, không đưa phần tay cầm của thìa
đa năng vào.

Nguy cơ bỏng do thức ăn
nóng!

Bạn có thể tự làm bỏng do đồ ăn nóng trong giỏ hấp.

• Cẩn thận khi tháo giỏ hấp.

• Đảm bảo rằng thìa đa năng được móc chắc chắn vào giỏ hấp trước khi tháo.

• Tháo thìa đa năng sau khi đã đặt giỏ hấp xuống để tránh bị lật.

Nguy cơ thương tích do rơi
thiết bị!

Thiết bị có thể bị di chuyển trong quá trình hoạt động, đặc biệt là ở chế độ "Nhào
bột" hoặc trong quá trình xay. Thiết bị có thể rơi và làm bạn bị thương.

• Đặt thiết bị trên bề mặt sạch, chắc chắn, bằng phẳng và nằm ngang.

• Để đủ khoảng cách phù hợp giữa thiết bị và mép của bề mặt đặt máy.

• Không để thiết bị ngoài tầm giám sát trong quá trình hoạt động.

Nguy cơ thương tích do các
phụ kiện bị hư hỏng!

Nếu các phụ kiện rơi vào dao trộn khi đang vận hành, bạn có thể bị thương do các
mảnh vụn nhỏ và các cạnh sắc nhọn.

• Chỉ sử dụng phụ kiện Thermomix® như được mô tả trong hướng dẫn hoặc trên
màn hình của thiết bị.

• Tuy nhiên, nếu phụ kiện đã bị hỏng do dao trộn, ngưng sử dụng phụ kiện và liên
hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để thay thế phụ kiện.

Nguy hiểm cho sức khỏe do
sự lây lan của vi trùng!

Với cách nấu chậm hoặc nấu chân không sous vide, thực phẩm được nấu ở nhiệt độ
thấp, có thể làm gia tăng vi trùng.

• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chuẩn bị và chế biến.

• Tuân thủ chính xác thông tin công thức (nhiệt độ và thời gian).

• Đảm bảo rằng thức ăn được nấu sẽ được sử dụng ngay sau khi chế biến.

• Trong nhiều trường hợp, thịt và gia cầm phải được chiên sơ qua sau khi nấu chân
không sous vide. Điều này làm giảm số lượng vi trùng gây bệnh có thể xuất hiện
trên bề mặt thức ăn. Tuân thủ công thức của Vorwerk Thermomix® để tránh rủi
ro.

Ảnh hưởng tới sức khỏe do vi
trùng gia tăng!

Thực phẩm được lên men ở nhiệt độ thấp, có thể dẫn đến sự gia tăng các vi trùng
không mong muốn.

• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chuẩn bị và chế biến.

• Cho thực phẩm đã lên men vào tủ lạnh ngay sau khi chế biến xong

vi
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Ảnh hưởng tới sức khỏe do
sử dụng phụ kiện sai quy
cách

Về cơ bản, tất cả các phụ kiện của Thermomix® đều được thiết kế để sử dụng riêng
cùng với thiết bị và có thể bị hỏng nếu sử dụng sai cách.

• Không sử dụng phụ kiện Thermomix® cho các mục đích khác, đặc biệt là ở nhiệt
độ cao.

• Không sử dụng thìa đa năng trong nồi hoặc chảo nóng.

• Không bao giờ sử dụng phới đánh bông quá hai giờ (để nấu ăn trong thời gian
dài: Nấu chậm, nấu chân không sous vide, lên men), vì nhằm loại trừ các nguy
hiểm cho sức khỏe.

• Nếu một phụ kiện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng và thay thế ngay lập tức.

Nguy cơ bỏng do bề mặt
nóng!

Khi chế biến thức ăn nóng, bình trộn và các phụ kiện được sử dụng cũng nóng lên.
Bạn có thể bị bỏng do bề mặt nóng ngay cả khi quá trình gia nhiệt kết thúc.

• Xử lý cẩn thận bình trộn, dao trộn và các phụ kiện, đặc biệt là trong và sau khi
chế biến món ăn nóng.

• Chỉ chạm vào khu vực tay cầm và bề mặt được chỉ định của tất cả các bộ phận
máy.

• Để bình trộn và dao trộn nguội trước khi tháo bình trộn và dao trộn.

Nguy cơ đứt tay! Các lưỡi dao của dao trộn rất sắc và có thể làm bạn bị thương.

• Xử lý dao trộn cẩn thận.

• Không bao giờ chạm vào các lưỡi của dao trộn.

• Cẩn thận khi tháo dao trộn ra để tránh dao bị rơi.

• Không cho tay vào bình trộn.

• Giữ các bộ phận cơ thể và tóc tránh xa dao trộn.

Nguy cơ thương tích do bị
kẹt!

Bạn có thể bị kẹt vào cơ cấu khóa của thân máy thiết bị hoặc bên dưới nắp bình
trộn.

• Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.

• Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.

• Không chạm vào tay khóa hoặc nắp bình trộn trong khi cơ cấu khóa đang mở
hoặc đóng.

Ảnh hưởng về sức khỏe do
cặn dư sản xuất!

Các cặn dư trong quá trình sản xuất có thể có trên bề mặt các thành phần của thiết
bị. Bất kỳ cặn dư nào cũng có nguy cơ gây rủi ro cho sức khỏe của bạn.

• Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy rửa kỹ tất cả các bộ phận và phụ kiện có thể
tiếp xúc với thực phẩm.

Thiệt hại tài sản do hơi nước! Nếu bạn đặt thiết bị trực tiếp dưới đồ nội thất (kệ, tủ âm tường, v.v.), đồ đạc có thể
bị hỏng do hơi nước thoát ra.

• Đặt thiết bị với khoảng cách vừa đủ về phía trên và với các đồ vật đứng bên cạnh.

• Cũng cần tính đến chiều cao của bộ Varoma®.

Thiệt hại thiết bị do bộ nối
nguồn không đúng cách!

Nếu thiết bị được kết nối với bộ nối nguồn không phù hợp, thiết bị sẽ bị hỏng.

• Chỉ vận hành thiết bị với điện áp AC và tần số lưới điện được chỉ định trên nhãn
thông số.
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Nguy cơ hư hỏng do sử dụng
không đúng chức năng
Varoma®!

Nếu lượng nước trong bình trộn quá ít, thiết bị có thể bị hỏng.

• Đảm bảo rằng có đủ nước trong bình trộn. Thiết bị làm bay hơi khoảng 250 ml
nước trong 15 phút.

• Nếu cần, hãy đổ thêm nước, đặc biệt nếu bạn kéo dài thời gian nấu bằng hơi
nước.

Hư hỏng thiết bị do vệ sinh
không đúng cách và không
tuân thủ các hướng dẫn khi
nấu nướng trong thời gian
dài!

Nếu bình trộn và dao trộn tiếp xúc với nước, chất lỏng khác hoặc thức ăn thừa trong
thời gian dài, chúng có thể bị hỏng.

• Luôn làm sạch các bộ phận ngay sau khi sử dụng.

• Đặc biệt, không để dao trộn trong nước rửa quá lâu, vì có thể làm hỏng vòng
đệm (gioăng cao su) của dao trộn.

• Các chất lượng nước khác nhau có thể gây ra gỉ ở bình trộn trong quá trình nấu
nướng dài (nấu chậm, nấu chân không sous vide, lên men). Do đó, hãy lưu ý
thông tin về việc thêm các nguyên liệu đặc biệt (ví dụ như axit xitric) vào thực
phẩm lỏng.

Ăn mòn bên trong các bộ
phận của thiết bị!

Nếu bình trộn và đặc biệt là các chân tiếp xúc ở mặt dưới vẫn còn ẩm khi lắp bình
trộn vào thân máy, rỉ sét có thể hình thành bên trong thân máy.

• Để bình trộn thật khô trước khi lắp vào thân máy.

Thiệt hại tài sản do lắp ráp
dao trộn không đúng cách!

Nếu dao trộn không được lắp và khóa đúng cách hoặc vòng đệm bị hỏng, chất lỏng
có thể xâm nhập vào bên trong thiết bị và làm hỏng thân máy.

• Đảm bảo rằng vòng đệm của dao trộn vừa khít với ổ trục dao.

• Đảm bảo rằng vòng đệm của dao trộn không bị hỏng.

• Đảm bảo rằng dao trộn được lắp đúng và khóa chặt trước khi đổ đầy bình trộn.

• Nếu chất lỏng bị rò rỉ hoặc lọt vào vỏ của thân máy, hãy rút phích cắm điện và
liên hệ với dịch vụ sửa chữa.

Thiệt hại tài sản do sử dụng
không đúng mục đích!

Nếu phới đánh bông tiếp xúc với dao trộn hoặc các phụ kiện khác khi vận hành, nó
có thể bị vỡ.

• Đảm bảo rằng phới đánh bông được đặt đúng vị trí trên dao trộn trước khi cài
đặt mức tốc độ.

• Không cài đặt vượt quá mức tốc độ 4.

• Không sử dụng thìa đa năng nếu đang sử dụng phới đánh bông.

• Không thêm thực phẩm có thể làm tắc nghẽn hoặc làm hỏng phới đánh bông.

Thiệt hại tài sản do sử dụng
không đúng mục đích!

Đầu mềm hơn của thìa đa năng có thể bị hỏng do dao trộn.

• Hãy cẩn thận khi sử dụng thìa đa năng để khuấy thức ăn hoặc gạt thức ăn trong
bình trộn.

• Không dùng thìa đa năng chạm vào các cạnh sắc của lưỡi dao trộn.

• Chỉ di chuyển thìa đa năng theo chiều kim đồng hồ khi vét hoặc khuấy bình trộn
trong khu vực của dao trộn.

3.2 Phân loại các cảnh báo an toàn
Các cảnh báo an toàn trong hướng dẫn này được làm nổi bật bằng các biểu tượng an
toàn và các từ báo hiệu. Biểu tượng và từ báo hiệu cho bạn biết mức độ nghiêm trọng
của vấn đề.

vi
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Phân loại các cảnh báo an toàn Các cảnh báo an toàn về mọi hành động được hiển thị như sau:

CẢNH BÁO
Loại và nguồn nguy hiểm
Giải thích về loại và nguồn nguy hiểm/hậu quả

• Các biện pháp tránh nguy hiểm

Ý nghĩa của từ báo hiệu

CẢNH BÁO Nguy hiểm đến tính mạng hoặc thương tích nghiêm trọng nếu không
tránh được nguy cơ này.

THẬN TRỌNG Nguy cơ thương tích nhẹ nếu không tránh được nguy cơ này.

HƯỚNG DẪN Thiệt hại tài sản nếu không tránh được nguy cơ này.

Ý nghĩa của các biểu tượng an toàn

Cảnh báo an toàn liên quan đến mức độ nghiêm trọng của mối nguy
hiểm

Thông báo về thiệt hại tài sản

3.3 Trách nhiệm của người dùng
Để đảm bảo Thermomix® TM6 vận hành đúng cách hãy tuân thủ những điều sau:

1. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng và tất cả các tài liệu liên quan.

2. Đặt sách hướng dẫn sử dụng ở gần Thermomix® TM6.

3. Đảm bảo mọi vấn đề hỏng hóc của Thermomix® TM6 được sửa chữa nhanh chóng.
Hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng [} 41]của bạn.
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4 Mục đích sử dụng
Chỉ sử dụng thiết bị và các phụ kiện đúng cách và đúng mục đích để tránh nguy hiểm
cho chính bạn hoặc bên thứ ba cũng như tránh thiệt hại thiết bị và tài sản khác.

Thermomix® TM6 là một thiết bị bếp để chế biến thực phẩm và được thiết kế để sử
dụng trong gia đình hoặc môi trường tương tự.

Thermomix® TM6 dành cho người lớn. Trẻ em không nên sử dụng thiết bị ngay cả khi
được giám sát bởi người lớn. Trong mọi trường hợp, trẻ em phải tránh xa các thiết bị
đang hoạt động và dây nguồn.

Cảnh báo cho trẻ em về những nguy cơ tiềm ẩn của khả năng sinh nhiệt và sinh hơi,
nước ngưng tụ nóng và các bề mặt nóng.

Khi sử dụng Thermomix® TM6 ở gần trẻ em, cần phải trông nom trẻ em đặc biệt cẩn
thận.

Trong mọi trường hợp, trẻ em không được phép sử dụng Thermomix® TM6 để chơi.

Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo lắp hoặc vệ sinh thiết bị. Luôn đảm
bảo ngắt nguồn điện khi thiết bị không được giám sát.

Thiết bị này chỉ được sử dụng bởi những người bị suy giảm về thể chất, giác quan
hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, khi được giám sát bởi người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ hoặc họ đã được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị
an toàn và hiểu được hậu quả của các mối nguy hiểm.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

Không được phép sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác với mục đích sử
dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra. Trong
trường hợp thay đổi kỹ thuật trên sản phẩm, mọi yêu cầu về trách nhiệm bảo hành/
hỏng tài sản đều bị hủy bỏ. Trách nhiệm đền bù của nhà sản xuất đối với sản phẩm
và/hoặc đại lý do thiệt hại tài sản sẽ không áp dụng nếu có thay đổi kỹ thuật trên sản
phẩm.

Tuân thủ mọi hướng dẫn sử dụng trong tất cả các tài liệu liên quan và các thông tin
hiển thị trên màn hình khi sử dụng thiết bị. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về
bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng không đúng cách.

Thiết bị tuân thủ các quy định an toàn của quốc gia mà tại đó thiết bị được bán bởi tổ
chức Vorwerk được ủy quyền. Nếu thiết bị được sử dụng ở một quốc gia khác với
quốc gia bán, thì không thể đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn địa phương
của quốc gia khác. Do đó, Vorwerk không chịu trách nhiệm về các rủi ro về an toàn
cho người dùng.
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5 Vận hành lần đầu

5.1 Chọn nơi lắp đặt
• Đảm bảo đặt Thermomix® TM6 tại một vị trí cố định trong nhà bếp để có thể vận

hành thiết bị một cách dễ dàng.

Hãy lưu ý những điều sau khi chọn vị trí lắp đặt:

CẢNH BÁO
Nguy cơ cháy!
Nếu bạn đặt thiết bị trên bề mặt nóng, thiết bị có thể bị cháy.

• Không đặt thân máy trên bề mặt bếp (bếp hồng ngoại, bếp hồng
ngoại gốm sứ, bếp từ, v.v.) hoặc trên các bề mặt được nung nóng
hoặc chịu nhiệt khác.

• Giữ khoảng cách an toàn với các bề mặt nóng và các nguồn nhiệt
bên ngoài.

• Đảm bảo rằng dây nguồn không chạm vào bất kỳ bề mặt nóng
hoặc nguồn nhiệt bên ngoài nào.

CẢNH BÁO
Nguy cơ điện giật do bộ nối nguồn không đúng!
Bộ nối nguồn lắp đặt không đúng cách có thể dẫn đến điện giật.

• Chỉ sử dụng máy trên bộ nối đã được chuyên gia lắp đặt đúng
cách.

CẢNH BÁO
Nguy cơ thương tích do rơi thiết bị!
Thiết bị có thể bị di chuyển trong quá trình hoạt động, đặc biệt là ở
chế độ "Nhào bột" hoặc trong quá trình xay. Thiết bị có thể rơi và
làm bạn bị thương.

• Đặt thiết bị trên bề mặt sạch, chắc chắn, bằng phẳng và nằm
ngang.

• Để đủ khoảng cách phù hợp giữa thiết bị và mép của bề mặt đặt
máy.

• Không để thiết bị ngoài tầm giám sát trong quá trình hoạt động.

HƯỚNG DẪN
Thiệt hại thiết bị do bộ nối nguồn không đúng cách!
Nếu thiết bị được kết nối với bộ nối nguồn không phù hợp, thiết bị sẽ
bị hỏng.

• Chỉ vận hành thiết bị với điện áp AC và tần số lưới điện được chỉ
định trên nhãn thông số.
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HƯỚNG DẪN
Thiệt hại tài sản do hơi nước!
Nếu bạn đặt thiết bị trực tiếp dưới đồ nội thất (kệ, tủ âm tường, v.v.),
đồ đạc có thể bị hỏng do hơi nước thoát ra.

• Đặt thiết bị với khoảng cách vừa đủ về phía trên và với các đồ vật
đứng bên cạnh.

• Cũng cần tính đến chiều cao của bộ Varoma®.

1. Đặt Thermomix® TM6 trên một bề mặt sạch sẽ, chắc chắn và bằng phẳng để ngăn
sản phẩm bị trượt.

2. Đảm bảo rằng không có chất bẩn nào (mỡ bắn ra, v.v.) có thể lọt vào lỗ thông gió
ở mặt sau của thân máy.

3. Tháo màng bảo vệ khỏi màn hình và tay khóa.

4. Nhẹ nhàng kéo dây nguồn ra khỏi thân máyThermomix® TM6 và kết nối
Thermomix® TM6 với nguồn điện.

5. Bạn có thể xác định chiều dài của dây nguồn (lên đến 1 m) cần kéo ra. Nếu bạn
không cần toàn bộ chiều dài, phần còn lại của dây nguồn vẫn được giấu bên trong
Thermomix® TM6.

6. Không đè thân máy lên dây nguồn, vì điều này ảnh hưởng đến độ ổn định của
Thermomix® TM6 và chức năng của cân.

5.2 Khởi động lần đầu
Thermomix® TM6 được bảo vệ bằng chế độ khóa an toàn vận chuyển khi giao hàng.

• Nhấn nút chọn để khởi động Thermomix® TM6.

ð Chế độ khóa an toàn vận chuyển tự động mở.

Khi bạn Khởi động lần đầu tiên, Thermomix® TM6 sẽ tự động hướng dẫn bạn qua các
cài đặt cơ bản. Tuân theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt sau.

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết về các tùy chọn cài đặt sau khi hoàn tất quá trình
chạy thử tại Các cài đặt [} 33].

5.3 Làm sạch lần đầu
Nếu bạn sử dụng Thermomix® TM6 lần đầu tiên, trước hết hãy làm quen với thiết bị.

THẬN TRỌNG
Ảnh hưởng về sức khỏe do cặn dư từ quá trình sản xuất!
Các cặn dư trong quá trình sản xuất có thể có trên bề mặt các thành
phần của thiết bị. Bất kỳ cặn dư nào cũng có nguy cơ gây rủi ro cho
sức khỏe của bạn.

• Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy rửa kỹ tất cả các bộ phận và
phụ kiện có thể tiếp xúc với thực phẩm.

Khi làm sạch lần đầu tiên, hãy thực hiện như sau:

1. Tháo rời bình trộn, xem chương Tháo bình trộn [} 18].

2. Sau đó rửa tất cả các bộ phận và phụ kiện bằng tay hoặc trong máy rửa bát (trừ
thân máy thiết bị).

vi
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Để biết thêm chi tiết về cách làm sạch, hãy xem Làm sạch [} 36].

5.3.1 Tháo bình trộn

Để làm sạch hoàn toàn dao trộn và bình trộn, bạn phải tháo rời bình trộn.

Hãy thực hiện như sau:

1. Giữ bình trộn hướng lên trên.

2. Xoay đế bình trộn khoảng 30° theo chiều kim đồng hồ và rút đế bình trộn xuống.
Dao trộn ban đầu vẫn nằm trong bình trộn.

3. Cẩn thận nắm dao trộn phía trên các lưỡi và lấy nó ra cùng với vòng đệm khỏi
bình trộn.
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6 Tìm hiểu phụ kiện

CẢNH BÁO
Nguy cơ thương tích do các phụ kiện không phù hợp!
Việc sử dụng thiết bị bổ sung, phụ kiện hoặc đồ vật không được
Vorwerk khuyến nghị hoặc bán, cũng như sử dụng các phụ kiện bị lỗi
hoặc không tương thích, có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc
thương tích.

• Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng được Vorwerk Thermomix®
khuyến nghị.

• Không sử dụng thiết bị kết hợp với các bộ phận hoặc trang thiết
bị của các mẫu máy đời cũ.

• Không sửa đổi thiết bị hoặc phụ kiện.

• Không sử dụng thiết bị với phụ kiện bị hỏng.

CẢNH BÁO
Ảnh hưởng tới sức khỏe do sử dụng phụ kiện sai quy
cách
Về cơ bản, tất cả các phụ kiện của Thermomix® đều được thiết kế để
sử dụng riêng cùng với thiết bị và có thể bị hỏng nếu sử dụng sai
cách.

• Không sử dụng phụ kiện Thermomix® cho các mục đích khác, đặc
biệt là ở nhiệt độ cao.

• Không sử dụng thìa đa năng trong nồi hoặc chảo nóng.

• Không bao giờ sử dụng phới đánh bông quá hai giờ (để nấu ăn
trong thời gian dài: Nấu chậm, nấu chân không sous vide, lên
men), nhằm loại trừ các nguy hiểm cho sức khỏe.

• Nếu một phụ kiện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng và thay thế ngay
lập tức.

vi
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6.1 Bình trộn
Chế biến và hâm nóng thức ăn của bạn trong bình trộn bằng thép không gỉ.

Bộ bình trộn gồm bình trộn làm từ thép không gỉ, nắp bình trộn, đế bình trộn và dao
trộn.

Vạch dấu mức nạp

Trong bình trộn bằng thép không gỉ, bạn sẽ thấy các vạch đo theo từng mức 0,5 lít.

Dung tích tối đa là 2,2 lít (vạch dấu "tối đa").

Vạch dấu Dung tích

Tối đa 2,2 lít

II 2 lít

I 1 lít

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do thức ăn trào ra!
Chất lỏng nóng hoặc thức ăn nóng có thể bắn ra ngoài và gây bỏng.

• Không vượt quá dung tích tối đa của bình trộn là 2,2 lít (vạch "tối
đa").

• Đảm bảo rằng lỗ thoát hơi trong nắp bình trộn không dính thức
ăn.

• Luôn đặt nắp bình trộn chính hãng lên trên bình trộn trong quá
trình vận hành.

• Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng Thermomix® (cốc đong, giỏ hấp,
nắp chống bắn hoặc Varoma®), để ngăn mỡ hoặc chất lỏng trào
ra.

• Đặc biệt thận trọng khi đổ chất lỏng vào bình trộn.

• Cẩn thận lấy bình trộn đã đầy ra khỏi thân máy để ngăn không
cho nguyên liệu bên trong bị đổ hoặc bắn ra ngoài.

6.1.1 Nắp bình trộn

Nắp bình trộn dùng để đóng kín bình trộn

Vì lý do an toàn, chỉ được khởi động Thermomix® TM6 nếu nắp bình trộn được lắp và
khóa đúng cách. Cơ cấu khóa bao gồm 2 tay khóa và cảm biến nắp đậy, nằm trên vỏ
giữa các tay khóa.
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CẢNH BÁO
Nguy cơ bị bỏng do xử lý nắp bình trộn không đúng
cách!
Nếu nắp bình trộn không được đặt đúng vị trí trên bình trộn, nguyên
liệu nóng có thể thoát ra ngoài và gây bỏng.

• Không dùng lực để cố mở nắp bình trộn hoặc tay khóa.

• Chỉ mở nắp bình trộn khi tốc độ bằng 0 và tay khóa đã mở.

• Kiểm tra gioăng cao su thường xuyên để biết các hư hỏng có thể
xảy ra. Trong trường hợp bị hỏng hoặc rò rỉ, hãy thay thế ngay lập
tức.

• Chỉ sử dụng thiết bị với nắp bình trộn sạch. Mép bình trộn và
gioăng cao su trên nắp không được dính thực phẩm, để đảm bảo
độ kín hoàn hảo giữa nắp và bình trộn.

THẬN TRỌNG
Nguy cơ thương tích do bị kẹt!
Bạn có thể bị kẹt vào cơ cấu khóa của thân máy thiết bị hoặc bên
dưới nắp bình trộn.

• Tránh tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.

• Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.

• Không chạm vào tay khóa hoặc nắp bình trộn trong khi cơ cấu
khóa đang mở hoặc đóng.

6.1.2 Đế bình trộn

Đế bình trộn dùng để khóa dao trộn trong bình trộn. Đế bình trộn cũng được dùng
như một bệ đỡ. Với đế bình trộn được gắn kèm, bạn có thể đặt bình trộn xuống bề
mặt bàn bếp một cách an toàn.

6.1.3 Dao trộn

Dao trộn là một phụ kiện cơ bản và linh hoạt của Thermomix® TM6.

Ở tốc độ thấp, dao trộn dùng để đảo/khuấy, trộn và xay ở tốc độ trung bình, trộn và
nghiền nhỏ ở tốc độ cao.

Dao trộn phải luôn được lắp đặt đúng cách và khóa chặt với đế bình trộn (xem Lắp
dao trộn [} 22]). Bạn sẽ không thể sử dụng Thermomix® TM6 nếu dao trộn không
được lắp đặt đúng cách.

THẬN TRỌNG
Nguy cơ đứt tay!
Các lưỡi dao của dao trộn rất sắc và có thể làm bạn bị thương.

• Xử lý dao trộn cẩn thận.

• Không bao giờ chạm vào các lưỡi của dao trộn.

• Cẩn thận khi tháo dao trộn ra để tránh dao bị rơi.

• Không cho tay vào bình trộn.

• Giữ các bộ phận cơ thể và tóc tránh xa dao trộn.

vi
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6.1.3.1 Tháo dao trộn

Để làm sạch hoàn toàn dao trộn và bình trộn, bạn phải tháo dao trộn ra khỏi bình
trộn.

THẬN TRỌNG
Nguy cơ bỏng do bề mặt nóng!
Khi chế biến thức ăn nóng, bình trộn và các phụ kiện được sử dụng
cũng nóng lên. Bạn có thể bị bỏng do bề mặt nóng ngay cả khi quá
trình gia nhiệt kết thúc.

• Xử lý cẩn thận bình trộn, dao trộn và các phụ kiện, đặc biệt là
trong và sau khi chế biến món ăn nóng.

• Chỉ chạm vào khu vực tay cầm và bề mặt được chỉ định của tất cả
các bộ phận máy.

• Để bình trộn và dao trộn nguội trước khi tháo bình trộn và dao
trộn.

Hãy thực hiện như sau:

1. Giữ bình trộn hướng lên trên.

2. Xoay đế bình trộn khoảng 30° theo chiều kim đồng hồ và rút đế bình trộn xuống.
Khi đó dao trộn ban đầu vẫn nằm trong bình trộn.

3. Cẩn thận nắm dao trộn phía trên các lưỡi và lấy nó ra cùng với vòng đệm khỏi
bình trộn.

6.1.3.2 Lắp dao trộn

HƯỚNG DẪN
Thiệt hại tài sản do lắp ráp dao trộn không đúng cách!
Nếu dao trộn không được lắp và khóa đúng cách hoặc vòng đệm bị
hỏng, chất lỏng có thể xâm nhập vào bên trong thiết bị và làm hỏng
thân máy.

• Đảm bảo rằng vòng đệm của dao trộn vừa khít với ổ trục dao.

• Đảm bảo rằng vòng đệm của dao trộn không bị hỏng.

• Đảm bảo rằng dao trộn được lắp đúng và khóa chặt trước khi đổ
đầy bình trộn.

• Nếu chất lỏng bị rò rỉ hoặc lọt vào vỏ của thân máy, hãy rút phích
cắm điện và liên hệ với dịch vụ sửa chữa.
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1. Đảm bảo rằng vòng đệm của dao trộn đặt đúng vị trí ở dưới ổ trục dao.

2. Giữ bình trộn hướng lên trên.

3. Cẩn thận nắm dao trộn phía trên các lưỡi dao và đặt cùng vòng đệm vào lỗ ở đáy
bình trộn cho đến khi vòng đệm của dao trộn chạm vào đáy bình.

4. Đặt đế bình trộn lên bình trộn từ bên dưới.

5. Xoay đế bình trộn 30° về phía tay cầm cho đến khi khóa chặt dao trộn.

6. Kiểm tra độ khít chặt của đế bình trộn. Chỉ có thể lắp bình trộn vào thân máy khi
bình trộn được lắp ráp chính xác.

6.2 Cốc đong

Dùng cốc đong để đóng lỗ thoát hơi trên nắp bình trộn nhằm tránh thất thoát nhiệt
và thức ăn cần trộn và khi nấu không bị trào ra ngoài.

Bạn cũng có thể đong chất lỏng bằng cốc đong. Mức đong 50ml và 100 ml được đánh
dấu trong cốc đong.

Nếu bạn muốn thêm một lượng nhỏ chất lỏng, bạn không cần tháo cốc đong. Thay
vào đó, hãy đổ từ từ chất lỏng bên cạnh cốc đong lên nắp bình trộn. Chất lỏng chảy
dần qua cốc đong vào bình trộn.

Nếu bạn muốn đổ một lượng lớn chất lỏng hoặc nguyên liệu rắn vào bình, hãy lấy cốc
đong ra khỏi lỗ trên nắp bình trộn.

Hãy thực hiện như sau:

1. Kéo nhẹ cốc đong về phía bạn.

2. Nghiêng cốc đong lên và nhấc cốc ra.

6.3 Thìa đa năng

Dùng thìa đa năng gạt thức ăn trong bình trộn xuống và vét sạch bình trộn.

Ngoài ra, thìa đa năng là công cụ hỗ trợ duy nhất để bạn có thể trộn hoặc khuấy các
nguyên liệu trong bình trộn. Đưa thìa đa năng từ phía trên qua lỗ thoát hơi. Đĩa an
toàn (1) ngăn không cho thìa đa năng cuốn vào dao. Vì vậy, bạn có thể làm việc với
thìa đa năng ngay cả khi đang nấu, khuấy hoặc cắt nhỏ.

Sử dụng móc của thìa đa năng (2) để tháo giỏ hấp đang nóng ra khỏi bình trộn, xem
Giỏ hấp [} 25].

vi
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CẢNH BÁO
Nguy cơ thương tích do sử dụng không đúng cách!
Nếu bạn sử dụng đồ vật khác thay thìa đa năng Thermomix® để
khuấy trong bình trộn, chúng có thể chạm vào dao trộn và gây
thương tích.

• Chỉ sử dụng thìa đa năng Thermomix® có đĩa an toàn để khuấy.

• Chỉ đặt lưỡi dẹt của thìa đa năng vào bình trộn, không đưa phần
tay cầm của thìa đa năng vào.

HƯỚNG DẪN
Thiệt hại tài sản do sử dụng không đúng mục đích!
Đầu mềm hơn của thìa đa năng có thể bị hỏng do dao trộn.

• Hãy cẩn thận khi sử dụng thìa đa năng để khuấy thức ăn hoặc gạt
thức ăn trong bình trộn.

• Không dùng thìa đa năng chạm vào các cạnh sắc của lưỡi dao
trộn.

• Chỉ di chuyển thìa đa năng theo chiều kim đồng hồ khi vét hoặc
khuấy bình trộn trong khu vực của dao trộn.

6.4 Phới đánh bông
Sử dụng phới đánh bông để đánh kem hoặc lòng trắng trứng. Ngoài ra, phới đánh
bông cũng cải thiện thành phẩm của nhiều món ăn khác như bánh pudding hoặc
nước sốt. Nó đảm bảo rằng tất cả các nguyên liệu được trộn đều ở tốc độ thấp và nhờ
đó giúp tránh bị dính hoặc cháy ở đáy bình trộn.

CẢNH BÁO
Ảnh hưởng tới sức khỏe do sử dụng phụ kiện sai quy
cách
Về cơ bản, tất cả các phụ kiện của Thermomix® đều được thiết kế để
sử dụng riêng cùng với thiết bị và có thể bị hỏng nếu sử dụng sai
cách.

• Không sử dụng phụ kiện Thermomix® cho các mục đích khác, đặc
biệt là ở nhiệt độ cao.

• Không sử dụng thìa đa năng trong nồi hoặc chảo nóng.

• Không bao giờ sử dụng phới đánh bông quá hai giờ (để nấu ăn
trong thời gian dài: Nấu chậm, nấu chân không sous vide, lên
men), nhằm loại trừ các nguy hiểm cho sức khỏe.

• Nếu một phụ kiện bị hỏng, hãy ngừng sử dụng và thay thế ngay
lập tức.
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HƯỚNG DẪN
Thiệt hại tài sản do sử dụng không đúng mục đích!
Nếu phới đánh bông tiếp xúc với dao trộn hoặc các phụ kiện khác khi
vận hành, nó có thể bị vỡ.

• Đảm bảo rằng phới đánh bông được đặt đúng vị trí trên dao trộn
trước khi cài đặt mức tốc độ.

• Không cài đặt vượt quá mức tốc độ 4.

• Không sử dụng thìa đa năng nếu đang sử dụng phới đánh bông.

• Không thêm thực phẩm có thể làm tắc nghẽn hoặc làm hỏng phới
đánh bông.

Lắp phới đánh bông vào

1. Đặt phới đánh bông lên dao trộn từ phía trên và xoay nhẹ ngược hướng xoay
mong muốn của dao trộn.

2. Đảm bảo rằng phới đánh bông đã được móc vào và không thể kéo thẳng lên được
nữa.

Tháo phới đánh bông

• Giữ đầu tròn của phới đánh bông và tháo nó ra bằng cách xoay nhẹ.

6.5 Giỏ hấp
Giỏ hấp được dùng cho các món ăn cần sự tinh tế hơn. Bạn cũng có thể sử dụng giỏ
hấp để lọc nước ép trái cây hoặc rau củ và sử dụng dưới dạng rây.

Khi làm cô đặc chất lỏng (ví dụ: với nước sốt), bạn cũng có thể đặt giỏ hấp lên nắp
bình trộn thay vì cốc đong như một nắp chống bắn.

Giỏ hấp có nắp đậy để đảm bảo an toàn hơn và để tuân thủ dung tích tối đa. Nó được
kết nối cố định với giỏ và không cần tháo ra.

Lắp giỏ hấp

• Đặt giỏ hấp lên bình trộn từ bên trên. Rãnh dành cho thìa đa năng hướng về phía
tay cầm của bình trộn.

Tháo giỏ hấp

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do thức ăn nóng!
Bạn có thể tự làm bỏng do đồ ăn nóng trong giỏ hấp.

• Cẩn thận khi tháo giỏ hấp.

• Đảm bảo rằng thìa đa năng được móc chắc chắn vào giỏ hấp
trước khi tháo.

• Tháo thìa đa năng sau khi đã đặt giỏ hấp xuống để tránh bị lật.

Dùng thìa đa năng để tháo giỏ hấp như sau: Hãy thực hiện như sau:

vi
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1. Dùng móc của thìa đa năng để móc vào rãnh của giỏ hấp.
Đảm bảo rằng móc được móc cố định trong giỏ hấp.

2. Dùng thìa đa năng nhấc nhỏ hấp ra khỏi bình trộn, có thể đặt vào bồn rửa bát để
nước thoát ra ngoài.

3. Tháo thìa đa năng sau khi đã đặt giỏ hấp xuống để tránh bị lật. 
Hãy tháo thìa đa năng khỏi giỏ hấp bằng cách trượt móc ra khỏi rãnh khía.

6.6 Bộ Varoma®

Với Bộ Varoma®, bạn có thể hấp chín món ăn. Bộ Varoma® bao gồm ba phần: Đĩa
Varoma® (bên dưới), khay Varoma® (giữa) và nắp đậy Varoma® (bên trên). Với Bộ
Varoma®, nhiều món ăn có thể được chuẩn bị cùng một lúc.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ Varoma® mà không có khay Varoma® để nấu các loại
thực phẩm lớn hơn, ví dụ như bánh bao hoặc nếu bạn chế biến số lượng lớn các loại
thực phẩm giống nhau.

Tìm hiểu cách sử dụng bộ Varoma® tại đây [} 30].

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do hơi nước nóng!
Trong quá trình nấu ăn và đặc biệt là khi sử dụng chức năng
Varoma®, hơi nước nóng được tạo ra có thể dẫn đến bỏng.

• Tránh xa hơi nước.

• Không chạm vào cốc đong hoặc không đậy kín khi chế biến thực
phẩm nóng. Đảm bảo rằng hơi nước có thể thoát ra giữa cốc đong
và lỗ trên nắp bình trộn.

• Đảm bảo rằng các lỗ trong đĩa Varoma® và khay Varoma® không
dính thức ăn để hơi nước thoát ra ngoài mà không bị cản trở.

• Đảm bảo rằng đĩa Varoma® được đặt đúng vị trí trên nắp bình
trộn để đĩa Varoma® không bị lật và đổ. Không đặt bộ Varoma®
trên nắp chống bắn.

• Luôn đậy kín nắp Varoma® khi nhấc bộ Varoma® ra khỏi nắp bình
trộn.

• Khi mở nắp đậy Varoma®, hãy nghiêng nắp tránh xa mặt và cơ thể
của bạn để tránh tiếp xúc với hơi nước thoát ra.

THẬN TRỌNG
Nguy cơ bỏng do bề mặt nóng!
Khi chế biến thức ăn nóng, bình trộn và các phụ kiện được sử dụng
cũng nóng lên. Bạn có thể bị bỏng do bề mặt nóng ngay cả khi quá
trình gia nhiệt kết thúc.

• Xử lý cẩn thận bình trộn, dao trộn và các phụ kiện, đặc biệt là
trong và sau khi chế biến món ăn nóng.

• Chỉ chạm vào khu vực tay cầm và bề mặt được chỉ định của tất cả
các bộ phận máy.

• Để bình trộn và dao trộn nguội trước khi tháo bình trộn và dao
trộn.
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HƯỚNG DẪN
Nguy cơ hư hỏng do sử dụng không đúng chức năng
Varoma®!
Nếu lượng nước trong bình trộn quá ít, thiết bị có thể bị hỏng.

• Đảm bảo rằng có đủ nước trong bình trộn. Thiết bị làm bay hơi
khoảng 250 ml nước trong 15 phút.

• Nếu cần, hãy đổ thêm nước, đặc biệt nếu bạn kéo dài thời gian
nấu bằng hơi nước.

6.7 Nắp chống bắn
Nắp chống bắn được sử dụng khi bạn nấu thức ăn với nhiệt độ đặc biệt cao, ví dụ khi
kết hợp với mỡ và hơi nước phải thoát ra ngoài. Thông qua màn hình của
Thermomix® TM6, bạn sẽ được nhắc đặt nắp chống bắn lên trên nắp bình trộn khi cần
thiết.

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do mỡ nóng!
Tại chế độ nhiệt độ cao, mỡ được làm nóng lên. Hỗn hợp nước-dầu
có thể bay hơi. Bạn có thể bị bỏng do mỡ nóng.

• Không bao giờ đổ mỡ đã đun nóng vào bình trộn.

• Không bao giờ đun nóng dầu mà không có các nguyên liệu đi
kèm. Nếu bạn cho thức ăn vào muộn, dầu nóng sẽ bắn ra rất
mạnh.

• Đảm bảo rằng mọi phụ kiện Thermomix® TM6 đều đã khô khi
được sử dụng.

• Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

• Luôn đặt nắp chống bắn đúng cách lên nắp bình trộn, ngay khi có
hướng dẫn hiển thị trên màn hình Thermomix® TM6.

• Đảm bảo rằng tay khóa đã khóa cả nắp chống bắn.

vi
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7 Vận hành

7.1 Bật và tắt

Bật Thermomix® TM6

• Nhấn nút chọn.
ð Thermomix® TM6 tự bật và trang khởi động cài đặt sẵn xuất hiện.

Tắt Thermomix® TM6

1. Nhấn và giữ nút chọn trong khoảng 5 giây cho đến khi thông báo xuất hiện trên
màn hình rằng Thermomix® TM6 đã được tắt.

2. Ngay sau khi thông báo xuất hiện, bạn có thể nhả nút chọn.

3. Sau khi tắt hãy rút phích cắm ra nếu Thermomix® TM6 không được sử dụng.

Lưu ý Nếu bạn không sử dụng Thermomix® TM6, thiết bị sẽ tự tắt sau 15 phút để tiết kiệm
điện năng. Một thông báo được hiển thị trong 30 giây cuối cùng, để báo tùy chọn hủy
quá trình tắt tự động.

7.2 Màn hình khởi động

°C

Màn hình khởi động hiển thị vòng chọn thời gian, nhiệt độ và mức tốc độ mà bạn cần
để nấu thủ công.

Chạm vào vòng chọn tương ứng và xoay nút chọn để thực hiện hoặc thay đổi cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể nhảy qua lại giữa các vòng chọn riêng biệt bằng cách nhấn
nhanh vào nút chọn.

Bằng chức năng tìm kiếm (trên cùng bên phải) bạn có thể truy cập các công thức nấu
ăn với chức năng nấu theo hướng dẫn. Bạn có thể truy cập vào menu chính
[} 31]qua biểu tượng menu (phía trên bên trái).

7.2.1 Cài đặt thời gian

1. Chạm vào vòng chọn hiển thị thời gian

2. Đặt thời gian vận hành mong muốn bằng nút chọn.

Lưu ý về cài đặt thời gian

Thời gian có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào trong quá trình chế biến.

1. Nhấn vào màn hình hiển thị thời gian và xoay nút chọn tương ứng để tăng hoặc
giảm thời gian.

2. Nếu bạn dừng dao trước khi hết thời gian đã đặt bằng cách nhấn nút chọn để
thêm nguyên liệu, thì đồng hồ thời gian sẽ bị tạm dừng.
Ngay khi bạn khởi động lại Thermomix® TM6 bằng cách thiết lập lại mức tốc độ,
đồng hồ thời gian được tiếp tục.

3. Nếu bạn muốn hủy hoàn toàn quá trình trước khi hết thời gian đã đặt, hãy nhấn
vào màn hình hiển thị thời gian và xoay nút chọn cho đến khi màn hình hiển thị
thời gian hiển thị 00:00 hoặc nhấn nút chọn.

Nếu bạn chưa đặt thời gian khi vận hành mà không có chức năng làm nóng, thời gian
sẽ tự động được tính đến thời gian tối đa sau khi cài đặt tốc độ, sau đó tín hiệu âm
thanh sẽ phát ra.
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7.2.2 Cài đặt nhiệt độ

°C

1. Chạm vào vòng chọn hiển thị nhiệt độ.

2. Đặt nhiệt độ mong muốn bằng nút chọn.

Lưu ý về cài đặt nhiệt độ

Luôn đảm bảo rằng giá trị cho nhiệt độ mong muốn được đặt thành "---", nếu bạn
không muốn làm nóng hoặc nấu.

Hệ thống làm nóng chỉ được bật nếu bạn đã đặt thời gian vận hành.

Lưu ý khi làm nóng và nấu

Chức năng làm nóng và nấu chỉ hoạt động sau khi cài đặt thời gian.

7.2.3 Cài đặt tốc độ

Thermomix® TM6 được vận hành sau khi tốc độ được cài đặt.

Điều kiện Trước khi cài đặt tốc độ, hãy đảm bảo rằng

1. Bình trộn được đóng bằng nắp bình trộn,

2. Lỗ thoát hơi của nắp bình trộn được đóng đúng cách (ví dụ bằng cốc đong hoặc
phụ kiện Thermomix® TM6 phù hợp).

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do trào nguyên liệu nóng!
Vận hành ở tốc độ cao kết hợp với nhiệt độ cao, nguyên liệu nóng có
thể bắn ra ngoài và gây bỏng.

• Không sử dụng chế độ "Turbo" cho món ăn hoặc chất lỏng nóng
trên 60 °C.

• Tăng tốc độ dần dần khi chế biến món ăn nóng.

1. Chạm vào vòng chọn hiển thị tốc độ.

2. Đặt tốc độ mong muốn bằng nút chọn.

Các mức tốc độ sau có sẵn:

Tên 
(Tốc độ/chế độ):

Chức năng: Vòng xoay/phút:

Chế độ khuấy nhẹ

(0,5)

Đây là cài đặt tốc độ thấp có thể được so sánh với việc khuấy thường xuyên
trong nồi nấu thông thường. Thức ăn không bị nghiền nát ở cấp độ khuấy nhẹ,
tức là thức ăn còn giữ nguyên hình dạng.

40

Khuấy

(1–3)

Các mức tốc độ thấp 1–3 đặc biệt thích hợp để khuấy nhẹ. Trong khoảng tốc
độ thấp này sẽ lý tưởng để chế biến các món hầm ngon

100–500

Trộn/nghiền nhỏ

(4-10)

Các mức tốc độ 4–10 phù hợp cho thành phẩm xay, trộn và nghiền thô, mịn và
rất mịn.

1100-10200

Chế độ "Turbo" Hãy sử dụng tốc độ tối đa với chế độ "Turbo". Chế độ "Turbo" cũng phù hợp
với ứng dụng "ngắt quãng". Nếu bạn muốn xay thô số lượng lớn thực phẩm,
hãy kích hoạt chế độ "Turbo" 3 đến 4 lần trong 0,5 giây. Cuối cùng, bạn có
được thực phẩm xay nhỏ đồng đều.

10700

Lưu ý Thermomix® TM6 ngừng kích hoạt hệ thống làm nóng khi đạt tốc độ trên 6.

vi
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Kích hoạt xoay ngược chiều kim đồng hồ

• Để kích hoạt xoay ngược chiều kim đồng hồ [} 30], hãy chạm nhanh vào biểu
tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ trong vòng chọn của hiển thị tốc độ.

7.2.3.1 Xoay theo/ngược chiều kim đồng hồ

Có thể thay đổi hướng xoay của dao ở bất kỳ cài đặt tốc độ nào. Xoay ngược chiều
kim đồng hồ dùng để khuấy đặc biệt nhẹ nhàng đối với thực phẩm dễ nát mà không
cần xay nhỏ ở tốc độ thấp.

1. Chạm vào biểu tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ trong vòng chọn của hiển thị
tốc độ để chuyển dao trộn từ xoay theo chiều kim đồng hồ sang xoay ngược chiều
kim đồng hồ.

ð Xoay ngược chiều kim đồng hồ được biểu thị bằng biểu tượng tương ứng trên màn
hình.

2. Để tắt chế độ xoay ngược chiều kim đồng hồ, hãy chạm lại vào biểu tượng xoay
ngược chiều kim đồng hồ hoặc đợi cho đến khi hết thời gian đã đặt và hướng xoay
tự động được đặt lại thành xoay theo chiều kim đồng hồ.

7.3 Nấu bằng hơi

CẢNH BÁO
Nguy cơ bỏng do hơi nước nóng!
Trong quá trình nấu ăn và đặc biệt là khi sử dụng chức năng
Varoma®, hơi nước nóng được tạo ra có thể dẫn đến bỏng.

• Tránh xa hơi nước.

• Không chạm vào cốc đong hoặc không đậy kín khi chế biến thực
phẩm nóng. Đảm bảo rằng hơi nước có thể thoát ra giữa cốc đong
và lỗ trên nắp bình trộn.

• Đảm bảo rằng các lỗ trong đĩa Varoma® và khay Varoma® không
dính thức ăn để hơi nước thoát ra ngoài mà không bị cản trở.

• Đảm bảo rằng đĩa Varoma® được đặt đúng vị trí trên nắp bình
trộn để đĩa Varoma® không bị lật và đổ. Không đặt bộ Varoma®
trên nắp chống bắn.

• Luôn đậy kín nắp Varoma® khi nhấc bộ Varoma® ra khỏi nắp bình
trộn.

• Khi mở nắp đậy Varoma®, hãy nghiêng nắp tránh xa mặt và cơ thể
của bạn để tránh tiếp xúc với hơi nước thoát ra.

HƯỚNG DẪN
Nguy cơ hư hỏng do sử dụng không đúng chức năng
Varoma®!
Nếu lượng nước trong bình trộn quá ít, thiết bị có thể bị hỏng.

• Đảm bảo rằng có đủ nước trong bình trộn. Thiết bị làm bay hơi
khoảng 250 ml nước trong 15 phút.

• Nếu cần, hãy đổ thêm nước, đặc biệt nếu bạn kéo dài thời gian
nấu bằng hơi nước.

• Chọn thời gian nấu mong muốn và nhiệt độ Varoma bằng vòng chọn.
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ð Bằng cách xoay nút chọn lên mức tốc độ thấp, quá trình nấu bắt đầu và đo thời
gian sẽ khởi động.

Lưu ý về mức tốc độ Chỉ sử dụng các mức tốc độ thấp (tối đa 6) với chức năng Varoma®. Thermomix® TM6
của bạn ngắt hệ thống làm nóng khi đạt tốc độ trên 6.

Lưu ý về quá trình nấu Nước hoặc chất lỏng nấu ăn trong bình trộn được làm nóng sao cho lượng hơi 250 ml
mỗi 15 phút cần dùng cho quá trình hấp được tạo ra và bốc lên qua lỗ thoát hơi trong
nắp bình trộn của Thermomix® TM6 và Varoma®. Thức ăn được nấu chín từ từ và nhẹ
nhàng.

Nấu bằng hơi nước với chức năng Varoma®

Varoma® là một phụ kiện Thermomix® TM6 và chỉ có thể dùng với Thermomix® TM6.
Do đó, phải vận hành đúng cách Thermomix® TM6 trước khi sử dụng Varoma®.

1. Đặt đúng bình trộn vào Thermomix® TM6.

2. Đổ ít nhất 0,5 lít (500 g) nước vào bình trộn trong thời gian nấu 30 phút. 
Để tạo mùi thơm, bạn cũng có thể sử dụng nước luộc rau hoặc hỗn hợp rượu-nước
thay cho nước.

3. Nếu bạn sử dụng giỏ hấp để nấu bằng hơi nước, hãy đặt nó vào trong bình trộn
(xem Giỏ hấp [} 25]) và đổ đầy khoai tây hoặc gạo.

4. Đậy bình trộn bằng nắp bình trộn.

5. Đặt nắp đậy Varoma® lên bề mặt làm việc của bạn và đặt đĩa Varoma® lên đó – nó
vừa khít với hốc nắp.

6. Bây giờ, đổ thực phẩm mong muốn vào đĩa Varoma® với số lượng ít.

7. Đảm bảo rằng có một vài khe trống để hơi nước có thể bốc lên và lưu thông.

Khi đổ đầy Varoma®, hãy đảm bảo rằng thực phẩm yêu cầu thời gian nấu lâu hơn ở
dưới cùng và những thực phẩm yêu cầu thời gian nấu ngắn hơn được đặt ở trên cùng
(trên khay Varoma® nếu cần).

7.4 Cân nguyên liệu
Lời khuyên Không chạm vào Thermomix® TM6 trong quá trình cân, không tựa vào Thermomix®

TM6 và đảm bảo rằng không có gì bên dưới Thermomix® TM6. Không được kéo căng
dây nguồn. Nếu không kết quả cân sẽ bị sai lệch.

1. Đặt bình trộn vào và chạm vào biểu tượng cân trên trang Chế độ và chức
năng.

2. Cân nguyên liệu đầu tiên (tối đa là 3,0 kg).

3. Nếu bạn muốn thêm nhiều nguyên liệu hơn, hãy chạm vào biểu tượng trừ bì và
thêm nguyên liệu tiếp theo vào bình trộn.

Bạn có thể lặp lại quá trình cân bao nhiêu lần tùy thích với trọng lượng tối đa (6 kg).
Dung sai tối đa cho 3,0 kg là +/- 30 g.

7.5 Menu chính
• Trên trang khởi động, hãy chạm vào biểu tượng menu ở trên cùng bên trái.
ð Thao tác này sẽ đưa bạn đến menu chính của Thermomix® TM6 và bạn có thể truy

cập công thức nấu ăn của bạn tại đây.

Bạn điều hướng và cuộn trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Lưu ý về cuộn

Không xoay nút xoay để cuộn menu vì nút xoay sẽ kích hoạt Thermomix® TM6.
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7.6 Công thức của tôi
Dòng lựa chọn Công thức của tôi dẫn bạn tới các công thức ưa thích một cách
nhanh nhất.

7.7 Thực đơn tuần của tôi
Tại Thực đơn tuần của tôi bạn có thể lên kế hoạch Thermomix® các thực đơn
cho cả tuần một cách thuận tiện. Bạn lập kế hoạch hàng tuần thông qua tài khoản
Cookidoo® của mình.

7.8 Nấu gần đây
Bạn có thể truy cập vào các công thức nấu gần đây nhất của mình trong Nấu gần
đây

7.9 Trợ giúp
• Trong menu chính trên Thermomix® TM6, chạm vào Trợ giúp.

Bạn có quyền truy cập vào menu con sau:

> Hướng dẫn an toàn (hiển thị hướng dẫn an toàn chung)

> Liên hệ (hiển thị dữ liệu liên hệ của dịch vụ khách hàng Vorwerk)

> Hướng dẫn sử dụng (mở hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số)

Chọn hiển thị dịch vụ khách hàng
khác

Nếu bạn muốn xem dữ liệu liên hệ của dịch vụ khách hàng tại một quốc gia khác, hãy
thực hiện như sau:

1. Chạm vào Liên hệ > Danh sách liên hệ toàn cầu.
ð Danh sách các quốc gia sẽ được hiển thị cho bạn.

2. Chọn quốc gia mà bạn muốn hiển thị dữ liệu liên hệ.

7.10 Chế độ và chức năng
Nếu bạn vuốt từ phải sang trái trên màn hình chính, bạn sẽ đến trang Chế độ và
chức năng. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều trợ giúp thiết thực khác về nấu ăn với
Thermomix® TM6.

Chi tiết về các tùy chọn cài đặt hãy tham khảo tại biểu tượng thông tin.
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8 Các cài đặt
Tại Menu chính > Các cài đặt hãy tham khảo các mục menu sau:

– Ngôn ngữ [} 33]

– Quốc gia [} 33]

– Wifi [} 33]

– Tài khoản Cookidoo® [} 34]

– Âm tín hiệu [} 34]

– Hiển thị [} 34]

– Chế độ vận chuyển [} 34]

– Đơn vị đo [} 35]

– Quyền riêng tư [} 35]

– Phiên bản và cập nhật [} 35]

– Thiết lập về cài đặt gốc [} 35]

8.1 Cài đặt ngôn ngữ
1. Chọn Menu chính > Các cài đặt > Ngôn ngữ.

2. Cuộn danh sách ngôn ngữ lên trên hoặc xuống dưới.

3. Chọn ngôn ngữ mong muốn.

4. Trong màn hình sau đó, xác nhận lựa chọn bằng thay đổi.

Lưu ý Ngôn ngữ đã chọn áp dụng cho văn bản menu và hướng dẫn sử dụng.

8.2 Cài đặt quốc gia
1. Trong Các cài đặt hãy chọn mục menu Quốc gia.

2. Cuộn danh sách quốc gia lên trên hoặc xuống dưới.

3. Trên màn hình của Thermomix® TM6 hãy chọn quốc gia mong muốn.

4. Trong màn hình sau đó, xác nhận lựa chọn bằng thay đổi.
ð Trong màn hình sau đó, bạn được hiển thị ngôn ngữ đã chọn mới màu xanh lá và

có dấu tích.

8.3 Wifi

8.3.1 Thiết lập mạng Wifi

1. Chọn Menu chính > Các cài đặt > Wifi.

2. Kích hoạt Wifi, bằng cách nhấn vào nút trượt phía bên phải.
ð Nút trượt hiện có màu xanh lá và được dịch chuyển từ trái sang phải. Tất cả mạng

Wifi khả dụng bao gồm trạng thái của mạng Wifi (mở hoặc được bảo mật) được
hiển thị.

3. Trên màn hình của Thermomix® TM6 hãy chạm vào mạng Wifi mong muốn mà
bạn muốn kết nối với Thermomix® TM6 của bạn.

4. Hãy nhập mật khẩu cho mạng Wifi đã chọn và chạm vào Kết nối.
ð Trong danh sách mạng Wifi trạng thái của mạng Wifi đã chọn sẽ chuyển thành

Kết nối. Nếu Thermomix® TM6 được kết nối thành công với mạng Wifi, trạng
thái của mạng Wifi sẽ chuyển sang Kết nối và dấu tích xanh lá xuất hiện khi
mạng được kết nối.
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8.3.2 Xóa mạng Wifi

Bạn đã kết nối Thermomix® TM6 với mạng Wifi và muốn hủy kết nối, hãy thực hiện
như sau:

1. Chọn Menu chính > Các cài đặt > Wifi.
ð Nếu Wifi đã được kích hoạt, sẽ xuất hiện danh sách tất cả mạng Wifi khả dụng bao

gồm mạng mà Thermomix® TM6 được kết nối. Bạn nhận biết mạng đã kết nối
bằng dấu tích xanh lá.

2. Chọn mạng Wifi, mà Thermomix® TM6 của bạn được kết nối.
ð Trong màn hình sau đó xuất hiện danh sách tất cả chi tiết của mạng.

3. Nhấn vào Xóa mạng.
ð Việc này sẽ xóa kết nối giữa Thermomix® TM6 và mạng Wifi.

Tất cả mạng Wifi khả dụng cho bạn bao gồm trạng thái của mạng Wifi (mở hoặc
được bảo mật) được hiển thị. Mạng mà bạn đã xóa sẽ không được liệt kê trong
danh sách.

8.3.3 Kết nối bằng WPS

1. Chọn Các cài đặt > Wifi.

2. Kích hoạt Wifi, bằng cách nhấn vào nút trượt phía bên phải.
ð Nút trượt hiện được hiển thị màu xanh lá và được dịch chuyển từ trái sang phải.

Ngoài ra, tất cả mạng Wifi khả dụng cho bạn bao gồm trạng thái của mạng Wifi
(mở hoặc được bảo mật) được hiển thị.

3. Cuộn xuống dưới cùng và xác nhận Kết nối qua WPS.
ð Trong màn hinh sau đó xuất hiện văn bản thông tin rằng bạn muốn nhấn nút WPS

trên bộ định tuyến.

4. Hãy nhấn nút WPS trên bộ định tuyến.
ð Trong danh sách mạng Wifi, mạng mà Thermomix® TM6 được kết nối bằng WPS,

sẽ được liệt kê với trạng thái Đã kết nối.

8.4 Tài khoản Cookidoo®
Tại Tài khoản Cookidoo® bạn có thể đăng nhập với hồ sơ Cookidoo® và xem
thông tin về tài khoản Cookidoo® sau khi đăng nhập.

Hãy tham khảo thông tin chi tiết trong phần trợ giúp của cổng thông tin Cookidoo®.

8.5 Âm tín hiệu
Bạn có thể đặt âm lượng, thời lượng và âm thanh của âm tín hiệu mà phát ra khi quá
trình nấu kết thúc.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt âm lượng nút Tiếp tục trên màn hình.

8.6 Hiển thị
Tại đây bạn có thể cài đặt độ sáng của màn hình.

8.7 Điều chỉnh chế độ vận chuyển
Với chế độ vận chuyển, bạn cố định bình trộn đã lắp và nắp bình trộn bằng tay khóa
để vận chuyển.

1. Đảm bảo rằng bình trộn bao gồm nắp đã được lắp đúng cách.

2. Hãy chọn Menu chính > Chế độ vận chuyển và kích hoạt chức năng
bằng nút trượt.
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ð Cơ cấu khóa được kích hoạt. Bạn có thể tắt và vận chuyển an toàn Thermomix®
TM6.

8.8 Đơn vị đo
Trong menu con Các đơn vị đo bạn có thể chọn giữa đơn vị đo theo hệ mét
(Gram, °C) và hệ thống đo lường Anh (ounce, °F).

Lưu ý Thermomix® TM6 của bạn sẽ tự động thay đổi hệ thống đơn vị nếu đơn vị đo của một
công thức đã chọn khác với hệ thống đơn vị đã đặt. Sau khi hoàn thành công thức, hệ
thống đơn vị đã chọn ban đầu sẽ tự động được thiết lập lại.

8.9 Quyền riêng tư
Tại Quyền riêng tư bạn có thể xem các quy định về quyền riêng tư hiện tại.

8.10 Phiên bản và cập nhật
Trong menu con Phiên bản và cập nhật bạn sẽ tìm thấy chi tiết về phiên bản
phần mềm và thiết bị.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các bản cập nhật.

Thực hiện cập nhật

Nếu cập nhật có sẵn, bạn có thể chọn Thực hiện cập nhật.

Trong quá trình cập nhật Thermomix® TM6 sẽ khởi động lại một vài lần. Không ngắt
nguồn điện Thermomix® TM6 trong khi bản cập nhật được tải và được cài đặt.

8.11 Thiết lập về cài đặt gốc
Với chức năng Thiết lập về cài đặt gốc bạn sẽ thiết lập lại Thermomix®
TM6 về cài đặt mặc định.

Lưu ý Lưu ý rằng cài đặt cá nhân của bạn sẽ bị mất
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9 Làm sạch và bảo dưỡng

HƯỚNG DẪN
Ăn mòn bên trong các bộ phận của thiết bị!
Nếu bình trộn và đặc biệt là các chân tiếp xúc ở mặt dưới vẫn còn ẩm
khi lắp bình trộn vào thân máy, rỉ sét có thể hình thành bên trong
thân máy.

• Để bình trộn thật khô trước khi lắp vào thân máy.

9.1 Làm sạch
Các lưu ý Tất cả các bộ phận riêng lẻ (ngoại trừ thân máy thiết bị) có thể được làm sạch trong

máy rửa bát. Đặt các bộ phận bằng nhựa ở tầng trên cùng của máy rửa bát để tránh
bị biến dạng do nhiệt độ cao và áp lực từ các vật đặt phía trên.

Một số bộ phận bằng nhựa có thể bị đổi màu; điều này không ảnh hưởng đến sức
khỏe của bạn hoặc chức năng của các bộ phận có liên quan.

• Làm sạch kỹ tất cả bộ phận của
Thermomix® TM6 sau khi sử dụng.

Hãy tham khảo thông tin chi tiết về các khả năng làm sạch và chương trình làm sạch
trong hướng dẫn sử dụng trên Thermomix® TM6 tại Menu chính > Trợ giúp >
Hướng dẫn sử dụng.

9.1.1 Làm sạch trước

Nếu bình trộn ít bẩn, bạn có thể sử dụng chế độ Làm sạch trước giữa các bước
chế biến hoặc các món ăn được chế biến liên tiếp. Hãy tìm chế độ này trên trang Chế
độ và chức năng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy nhấn vào biểu
tượng thông tin ở góc trên cùng bên phải. Tuân theo các hướng dẫn trên màn hình.

9.1.2 Làm sạch kỹ

THẬN TRỌNG
Nguy cơ đứt tay!
Các lưỡi dao của dao trộn rất sắc và có thể làm bạn bị thương.

• Xử lý dao trộn cẩn thận.

• Không bao giờ chạm vào các lưỡi của dao trộn.

• Cẩn thận khi tháo dao trộn ra để tránh dao bị rơi.

• Không cho tay vào bình trộn.

• Giữ các bộ phận cơ thể và tóc tránh xa dao trộn.
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HƯỚNG DẪN
Hư hỏng thiết bị do vệ sinh không đúng cách và không
tuân thủ các hướng dẫn khi nấu nướng trong thời gian
dài!
Nếu bình trộn và dao trộn tiếp xúc với nước, chất lỏng khác hoặc
thức ăn thừa trong thời gian dài, chúng có thể bị hỏng.

• Luôn làm sạch các bộ phận ngay sau khi sử dụng.

• Đặc biệt, không để dao trộn trong nước rửa quá lâu, vì có thể làm
hỏng vòng đệm (gioăng cao su) của dao trộn.

• Các chất lượng nước khác nhau có thể gây ra gỉ ở bình trộn trong
quá trình nấu nướng dài (nấu chậm, nấu chân không sous vide,
lên men). Do đó, hãy lưu ý thông tin về việc thêm các nguyên liệu
đặc biệt (ví dụ như axit xitric) vào thực phẩm lỏng.

Để làm sạch hoàn toàn dao trộn và bình trộn, bạn phải tháo rời bình trộn ra.

1. Lấy bình trộn ra khỏi thân máy thiết bị.

2. Tháo bình trộn (xem chương Tháo dao trộn [} 22]).

3. Rửa từng bộ phận riêng biệt từ bên trong và bên ngoài bằng tay hoặc bằng máy
rửa bát.

4. Nếu cần, hãy lau các chân tiếp xúc ở mặt dưới của bình trộn. 
Luôn đảm bảo rằng các chân tiếp xúc sạch và khô trước khi lắp chúng vào thân
máy.

5. Chỉ sử dụng khăn lau bát đĩa mềm khi lau các bề mặt bằng nhựa như bộ Varoma®.

6. Không sử dụng các vật có cạnh sắc hoặc miếng cọ rửa bằng kim loại.

7. Đối với chất bẩn đặc biệt cứng đầu trong bình trộn, hãy sử dụng chất tẩy rửa
chuyên dụng cho thép không gỉ.

8. Đặt dao trộn có gắn vòng đệm trở lại bình trộn (xem chương Lắp dao trộn [} 22]).

9.2 Làm sạch thân máy thiết bị

CẢNH BÁO
Nguy cơ điện giật do nước thấm vào!
Nếu nước dính vào các bộ phận dẫn điện, bạn có thể bị điện giật!

• Rút dây nguồn nếu bạn không sử dụng thân máy .

• Không nhúng thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác.

• Không đặt thân máy dưới vòi nước đang chảy.

• Không đổ nước lên thân máy.

• Rút phích cắm điện ra, trước khi bạn làm sạch thân máy thiết bị.

• Chỉ lau thân máy bằng khăn khô hoặc ẩm.

• Đảm bảo không có nước hoặc bụi bẩn xâm nhập vào trong thân
máy.

• Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

• Nếu nước thấm vào thân máy, hãy liên hệ với dịch vụ sửa chữa
Vorwerk của bạn.
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1. Rút phích cắm điện ra, trước khi bạn làm sạch thân máy thiết bị.

2. Lau thân máy thiết bị bằng khăn ẩm và chất tẩy rửa nhẹ.

3. Chú ý không dùng quá nhiều nước để tránh hơi ẩm xâm nhập vào bên trong thân
máy thiết bị.

9.3 Bảo dưỡng thường xuyên
Bảo trì thường xuyên sẽ làm tăng tuổi thọ của Thermomix® TM6.

1. Kiểm tra Thermomix® TM6 của bạn và các phụ kiện (bao gồm bình trộn, dây
nguồn và gioăng cao su trên nắp bình trộn) để xem có thể bị hư hỏng không.

2. Không sử dụng Thermomix® TM6 với phụ kiện bị hỏng.

3. Thường xuyên kiểm tra xem các lỗ thông khí ở mặt sau và dưới đáy của
Thermomix® TM6 có thoáng không để ngăn thiệt hại trên Thermomix® TM6.

4. Nếu bạn không sử dụng Thermomix® TM6, hãy rút phích cắm ra.

5. Để thông khí tốt hơn cho Thermomix® TM6 hãy để mở lỗ thoát hơi của nắp bình
trộn, nếu Thermomix® TM6 không được sử dụng.

9.3.1 Thay dao trộn

Dao trộn sẽ bị mòn do sử dụng thường xuyên Thermomix® TM6 để cắt nhỏ thực phẩm
cứng. Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về thời điểm nên thay dao trộn.

Ứng suất của 
dao trộn

Ví dụ để sử dụng Thay 
dao trộn sau

Mạnh Tôi nghiền đá, xay ngũ cốc, v.v. mỗi ngày hoặc tương tự. ½ năm

Trung bình Tôi nghiền đá, xay ngũ cốc, v.v. hàng tuần hoặc tương tự. 2 năm

Thấp Tôi hầu như không bao giờ nghiền đá hoặc xay ngũ cốc. 4 năm

Bạn có thể đặt dao trộn mới qua người đại diện* Thermomix®*hoặc tại Vorwerk Dịch
vụ khách hàng [} 41].
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10 Xử lý sự cố

CẢNH BÁO
Nguy cơ điện giật do hư hỏng thân máy hoặc dây nguồn!
Nếu thân máy hoặc dây nguồn bị hỏng, bạn có thể bị điện giật.

• Thường xuyên kiểm tra thân máy, dây nguồn với phích cắm và
các phụ kiện xem có hư hỏng không.

• Đảm bảo rằng dây nguồn không chạm vào bất kỳ bề mặt nóng
hoặc nguồn nhiệt bên ngoài nào.

• Không bao giờ được sử dụng thiết bị với dây nguồn bị hỏng.

• Không sử dụng thiết bị, nếu nó bị rơi hoặc bị hỏng theo bất kỳ
cách nào.

• Trong trường hợp hư hỏng thiết bị hoặc dây nguồn, hãy gửi thân
máy của bạn đến dịch vụ sửa chữa Vorwerk để kiểm tra, sửa chữa
hoặc điều chỉnh về điện hoặc cơ khí.

• Nếu dây nguồn của thiết bị bị hỏng, thì việc thay thế, sửa chữa
phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ sửa chữa
hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy
ra sự cố nguy hiểm.

• Không tự ý sửa chữa thân máy của thiết bị.

• Không chạm tay vào điểm tiếp xúc cấp điện cho bình trộn và
không chèn bất kỳ vật nào vào khu vực tiếp xúc này.

Sự cố: Nguyên nhân và cách khắc phục:

Chất lỏng lọt vào khu vực bên dưới bình
trộn.

– Rút phích cắm điện ngay lập tức.

– Dùng khăn để loại bỏ chất lỏng dư thừa ở khu vực bên dưới bình trộn.

– Không di chuyển hoặc nghiêng thân máy thiết bị để chất lỏng không dính
vào các bộ phận dễ hỏng bên trong thân máy thiết bị.

– Không cố tháo rời thiết bị. Nó không chứa bất kỳ bộ phận nào bạn có thể
tự sửa chữa.

– Nếu bạn không thể loại trừ khả năng chất lỏng xâm nhập vào bên trong
thân máy thiết bị, không bật Thermomix® TM6 Hãy liên hệ với Dịch vụ
khách hàng [} 41].

Thermomix® TM6 không bật được. Thân máy có thể không được kết nối đúng cách.

– Kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm đúng vào ổ cắm chưa.

Bình trộn không lắp được vào thân máy
thiết bị Thermomix® TM6.

Bình trộn có thể không được lắp ráp chính xác.

– Kiểm tra xem đế bình trộn có được khóa đúng không.

Thermomix® TM6 không nóng. Thời gian làm nóng có thể không được đặt chính xác.

– Kiểm tra xem bạn đã đặt thời gian hay chưa bằng vòng chọn của màn hình
hiển thị thời gian.

Có thể chưa chọn nhiệt độ:

– Kiểm tra xem bạn đã cài đặt nhiệt độ chưa.

Thermomix® TM6 dừng lại trong quá trình
vận hành.

Động cơ đã tắt.

– Lấy bình trộn ra khỏi thân máy thiết bị.

– Giảm dung tích và/hoặc thêm chút chất lỏng.

vi
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– Chờ khoảng 5 phút (thời gian làm nguội).

– Đặt bình trộn trở lại.

– Đảm bảo rằng các lỗ thông khí ở mặt sau của thân máy thiết bị được thông
thoáng.

– Bật lại thiết bị bằng nút chọn.

Nếu thông báo hệ thống vẫn hiển thị sau khoảng thời gian làm nguội, hãy liên
hệ với Dịch vụ khách hàng [} 41].

Thermomix® TM6 không cân đúng. Có thể Thermomix® TM6 được đặt không đúng cách.

– Đảm bảo rằng không có vật nào tựa vào thân máy thiết bị.

– Đảm bảo rằng dây nguồn không bị kéo căng.

– Đảm bảo rằng Thermomix® TM6 nằm trên bề mặt phẳng, sạch và chống
trượt.

– Không chạm vào Thermomix® TM6 trong toàn bộ quá trình cân.

Thermomix® TM6 hủy các chức năng nấu
cơ bản.

Có thể đã thêm sai nguyên liệu vào bình trộn.

– Lấy bình trộn ra khỏi thân máy thiết bị và gạt hết thức ăn ra ngoài.

– Đặt bình trộn rỗng trở lại thân máy thiết bị.

– Khởi động lại quá trình nấu.

Thermomix® TM6 không kết nối được với
Wifi.

Không có mạng khả dụng.

– Kiểm tra Wifi của bạn.

Chức năng Wifi có thể bị vô hiệu hóa.

– Thiết lập mạng, xem chương Thiết lập mạng Wifi [} 33].

Nếu không thể thiết lập mạng, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng [} 41].
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11 Dịch vụ khách hàng
Để biết thêm thông tin về dịch vụ khách hàng tại quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ
với đại diện* Thermomix® *của bạn, nhà phân phối chính thức của Vorwerk tại quốc
gia của bạn hoặc sử dụng trang web của chúng tôi https://thermomix.vorwerk.com.
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12 Bảo hành/trách nhiệm đối với thiệt hại
tài sản

Hợp đồng mua bán là cơ sở cho thời gian bảo hành.

Việc sửa chữa thiết bị chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ sửa chữa có trách nhiệm.

Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng trong phạm vi cung cấp thiết bị hoặc các phụ
tùng chính hãng từ Vorwerk Thermomix®.
Không bao giờ sử dụng thiết bị kết hợp với các bộ phận hoặc thiết bị không được
Vorwerk Thermomix® cung cấp cho thiết bị. Nếu không, yêu cầu bảo hành hoặc trách
nhiệm pháp lý đối với thiệt hại tài sản sẽ mất hiệu lực.
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13 Xử lý loại bỏ
Biểu tượng có nghĩa là:

Thiết bị điện và điện tử không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. Bạn có thể gửi
thiết bị điện tử cũ cho điểm thu gom của thành phố.

Số đăng ký:

WEEE đăng ký số DE 86265910
vi
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14 Thông số kỹ thuật
Ký hiệu an toàn/ký hiệu
kiểm tra/
tính phù hợp  

Động cơ Động cơ từ trở Vorwerk không cần bảo dưỡng, công suất định mức 500 W. 
Cài đặt tốc độ liên tục từ 40–10700 vòng xoay/phút 
(cấp độ khuấy nhẹ: 40 vòng xoay/phút).
Mức tốc độ đặc biệt (Chế độ ngắt quãng) cho chế độ "Nhào bột". 
Chống quá tải nhờ cơ cấu bảo vệ động cơ điện.

Hệ thống làm nóng Mức tiêu thụ công suất 1000 W.
Chống quá nhiệt.

Cân tích hợp Khoảng cân 1 đến 3000 g
Khoảng cân -1 đến -3000 g

Vỏ Nhựa cao cấp.

Tô trộn Thép không gỉ, có tích hợp cảm biến làm nóng và nhiệt độ. Dung tích tối đa 2,2 lít.

Dây nguồn Chỉ cho điện áp xoay chiều 220-240 V 50/60 Hz (TM6-1).
Mức tiêu thụ công suất tối đa 1500 W.
Chiều dài của dây nguồn 1 m, có thể kéo dài.

Mức tiêu thụ ở chế độ chờ 0 W

Thông số về kết nối Wifi 2,4 GHz 2,412 GHz – 2,472 GHz 100mW (<20 dBm) IEEE Std 802.11b/g/n™

5 GHz 5,150 GHz – 5,350 GHz
5,470 GHz – 5,725 GHz

100mW (<20 dBm) IEEE Std 802.11n/a/ac™

Thiết bị chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà nếu nó được vận hành trong dải tần từ 5,150
GHz - 5,350 GHz ở AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO và TR.

Tuyên bố tuân thủ Sau đây Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, tuyên bố rằng hệ thống vô tuyến Thermomix®
TM6-1 / TM6-4 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.

Văn bản đầy đủ của tuyên bố về sự tuân thủ EU hiện có tại địa chỉ Internet sau: https://
corporate.vorwerk.com/en/ec-declaration-of-conformity/

Các kích thước thân máy 34,10 cm x 32,60 cm x 32,60 cm (Chiều cao x chiều rộng x chiều sâu)

Các kích thước Varoma® 13,10 cm x 38,30 cm x 27,50 cm (Chiều cao x chiều rộng x chiều sâu)

Trọng lượng thân máy 7,95 kg

Trọng lượng Varoma® 0,80 kg

14.1 Nhà sản xất
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Mühlenweg 17-37

42270 Wuppertal

Đức
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