
MINI ELECTRIC BLENDER

MODEL : BE-111

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.
88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand
TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th

The price is shown on the price tag.

Please read this Instruction Manual carefully
           And retain for further reference.
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  CAUTIONs

Be awareness. Please read all instructions.

- Read all instructions carefully.

- Product designed for household using. It is not proper for commercials.

- Please keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for 

after sale service.

- Before and after using, the product should switch-off and unplug for safety.

- Do not immerse the product into the water.

- Do not do any adjustments since the product can be damaged.

- Do not put the product in a microwave including accessories.

- Do not use the product with damaged or unsuitabled socket.

- Do not carry or move the product when using.

- Place the product on a smooth ground surface.

- Do not place the product on damp or wet ground.

- Unplug the power cord with handle plug not pull the cord.

- Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.

- Do not carry the product with the power cord.

- Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on 

  the hot surfaces.

- Before using, please make sure that the house voltage is suitable with product 

  specific voltage.

- Product designed by household using only. The company will not pay any  

   responsibilities if using this household product in other objectives.

- ควรเก็บในที�มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที�ที�มีแสงแดดส่องถึง

- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

******************************************************************

หมายเหต ุ: ติดต่อบริษัทฯ ได้ที�

บริษัท ออตโต ้คิงส์กลาส จาํกดั

เลขท ี� 88 หมู่ท ี� 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา

กรุงเทพฯ 10170

  รายละเอียดตรวจสอบได้ที�เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

        โทร : 0-2888-3555 อตัโนมตัิ12คู่สาย โทรสาร. 0-2800-4500-4（             ）
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การทาํความสะอาดและดูแลรกัษา



Model     Voltage/Frequency    Power    Electric    Capacity             Remark
Current

BE-111          220V / 50Hz           300 W       1.6 A           600ml      Stainless steel blade

1.  Drinking lid

2.  Sport Bottle

3.   Knife Holder

4.   Blender Base

5.   Power Cord

5

COMPONENT
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CHARACTERISTICs

1

2

3

4

1. เปิดฝากระบอกนํ�า เติมผลไม้หรือผกัที�ห�นัแล้วตามต้องการ พร้อมกบัใส่นํ�าเล็กน้อย 

(ไม่ควรใส่ส่วนผสมเกินขีดที�กาํหนดไว้) 

2. ปิดกระบอกนํ�าด้วยฐานใบมีดให้แน่น แล้วเสียบปล�กั

3. วางกระบอกนํ�าลงบนตวัเครื�องป� ัน ให้ตรงตามช่องใส่

ิ4. เริ�มทาํการป� ันนํ�าผลไม ้โดยหมุนกระบอกนํ�าให้สุดตามเข็มนาฬกา 

ิ5. เมื�อเสร็จการทาํงาน ให้หมุนกระบอกนํ�าคืนในทิศทวนเข็มนาฬกา แล้วถอดปล�กั

6. หงายกระบอกนํ�าขึ�น และนําฝาปิดกระบอกนํ�ามาปิด แทนฐานใบมีด

* หมายเหต ุ *

 -  ไม่ควรใส่ส่วนผสมเกินขีดที�กาํหนดไว้

 -  ควรห�นัเป็นชิ�นเล็กๆ พร้อมกบัใส่นํ�าเล็กน้อย

-   แนะนําให้ป� ันไม่เกิน 30 วินาที/คร�งั หลงัจากทาํงานติดต่อกนัเป็นระยะ

ควรปล่อยให้  เครื�องหยุดพกั จนความร้อนมอเตอร์ลดลง       

-  มอเตอร์อาจหยุดทาํงานอตัโนมตั ิเนื�องจากส่วนผสมมากเกินไป ให้ลดจาํนวนส่วนผสมลงให้
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เหลือครึ�งเดียว แล้วใช้งานต่อ 

การใช้งาน

การทาํความสะอาดและดูแลรกัษา

-ส่วนที�ไม่ติดกบัส่วนที�มีไฟฟ้า สามารถแช่นํ�าล้างได ้เช่น ขวดนํ�า ฝาปิดขวดนํ�า ใบมีด
 -หลงัจากทาํความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ�งให้แห้ง 

เวลานาน 



First time use

- Clean all accessories and wipe with dried cloth except the blender base.

- Do not immerse the blender base into the water.

- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean-up.

1. Fill the bottle with the cutting ingredients and add some water (all the 

ingredient must be filled below the bottle max level mark).

2. Fasten the knife holder on the open end of the bottle. Plug-in the power cord

3. Upside down the bottle. Place the bottle on the blender base.

4. Ensure the three micro switch block in right position. To lock and do the 

working mode using the hands-free operation by turning the bottle clockwise.

5. Unlock the bottle from the base when finish blending. Unplug.

6. Replace the knife holder with the drinking lid. Ready to go!

* CAUTION *

- Do not operate blender longer than 30 seconds at once. Before it is used again, 

it must cool down enough.

- Do not use for ice crushing.

 - Only for liquid and soft fruits. Cut fruits in pieces. 
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HOW TO USE

HOW TO USE

How to use

รายละเอียดผลิตภณัฑ์

รุ่น      แรงดนัไฟฟ้า/ความถ ี�    กาํลงัไฟ    กระแสไฟฟ้า   ความจุ        หมายเหตุ
        

1.  ฝาปิดกระบอกนํ�า

2.  กระบอกนํ�า

3.  ฐานใบมีด

4.  ตวัเครื�อง

5. ปล�กัสายไฟ 

-ไม่ควรนําขดลวด ฝอยขดัหม้อหรือวสัดุใดก็ตาม ที�มีลกัษณะแข็งหยาบมาทาํความสะอาด

ในการใช้งานคร�งัแรก

-ล้างทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

-ห้ามนําฐานมอเตอร์จุ่มลงในนํ�า

BE-111  220โวลต์/50เฮิรตซ์     300วตัต์         1.6A           600ml    ใบมีดสแตนเลส
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5

การใช้งาน

1

2

3

4



MAINTENANCEs

Remark: Read all instructions for the long lifetime using.

- Switch off and unplug after finish blending every time.

- Do not immerse the product which connected with the electrical part

into the water or any liquid.

- Be able to immerse and clean the product which does not connect

with the electrical part into the water or any liquid.

- Before keeping should let it is dry by wipe with dried cloth.

- Do not hang the power cord, should roll up for keeping.

- Do not keep product outside and keep away from children.

- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

 

THAWEEWATTHANA,BANGKOK 10170 THAILAND

TEL: 0-2888-3555 (AUTO 12 LINE) FAX: 0-2800-4500 

*Need more information please check our website: *www.otto.co.th
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88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD.,SALATHAMMASOP,

- When overload, motor will automatically stop, remove the ingredients.

 - When overload, motor will automatically stop, please unplug, reduce the ingredients 

 capacity into half, wait for 15 minutes to cool down motor, then resume the operation.

HOW TO USEคาํแนะนําและข้อควรระวงั

ปฏิบตัิตามคาํแนะนําและข้อควรพึงระวงัต่างๆ

1.เพื�อประโยชน์ในการใช้งานโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด

2.ผลิตภณัฑ์ถูกออกแบบมาสาํหรบัใช้งานในครวัเรือน ไม่เหมาะสมกบัการใช้งานในเชิงพาณิชย์

3.ไม่ควรใช้งานเครื�องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกบัเต้าเสียบหรือปล�กัพ่วงเดียวกนั

4.เพื�อประโยชน์ในการรบับริการ ควรเก็บรกัษาคู่มือการใช้งาน ใบรบัประกนั ใบเสร็จเงินไว้เป็น
  

5.ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที�ใช้ในบ้าน ตรงกบัที�ระบุไว้ในเครื�องหรือไม่

6.เพื�อประโยชน์ของท่านหากผลิตภณัฑ์มีอาการผิดปกต ิสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือ สายไฟ
    

7.ห้ามนําผลิตภณัฑ์จุ่มลงในนํ�า

8.หากมีความจาํเป็นต้องใช้เต้าเสียบควรใช้เต้าเสียบที�มีมาตรฐาน และระบุกาํลงัไฟที�มากกว่ากาํลงัไฟ
    

20.บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆท�งัสิน หากนําผลิตภณัฑ์นี�ไปใช้งานผิดวตัถุประสงค์ที�บริษัทฯ�
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  หลกัฐานในการส่งซ่อม

ชาํรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที�หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื�อให้ช่างผู้ชาํนาญการทาํการตรวจเช็ค

 หรือซ่อมแซมให้เท่าน�นั เพื�อความปลอดภยั ดูได้จากบตัรรบัประกนั

  ของตวัเครื�อง สามารถตรวจสอบได้ที�ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ

10.ผลิตภณัฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆไม่สามารถนําไปใส่หรือใช้งานร่วมกบัไมโครเวฟ

11.ไม่ควรใช้งานร่วมกบัเต้ารบัที�มีอาการผิดปกต ิชาํรุดหรือหลวม

12.ไม่ควรยกหรือเคลื�อนย้ายผลิตภณัฑ์ ขณะเสียบปล�กัหรือใช้งานอยู่

13.ควรวางผลิตภณัฑ์บนพื�นผิวเรียบและแข็งแรง

14.ห้ามวางผลิตภณัฑ์ในพื�นที�เปียกนํ�าหรือชื�น

15.ควรถอดปล�กัด้วยการจบัที�หวัปล�กัแล้วดึงออกไม่ควรดึงที�สายไฟ

16.ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้มีเด็กหรือทารก อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

17.ไม่ควรยกเครื�องโดยการดึงที�สายไฟ

18.ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื�นโต๊ะที�มีขอบคมหรือที�มีความร้อนสูง

19.ก่อนและหลงัการใช้งานทุกคร�งั ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทาํงานและถอดปล�กัทุกคร�งั

9.ไม่ควรแก้ไขหรือดดัแปลงผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทาํให้เกิดอนัตรายได ้

กาํหนด



เครื�องป� ันนํ�าผลไม้

    BE-111

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 

เพื�อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภยั

www.otto.co.th

โทร.0-2888-3555(อตัโนมตั ิ12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

เลขท ี� 88 หมู่ท ี� 7 ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กทม. 10170

จดัจาํหน่ายโดย : บริษัท ออตโต ้คิงส์กลาส จาํกดั 

ดูราคา ณ จุดขาย (บาท)

รุ่น:


	1: 1面
	2: 1底
	3: 2面
	4: 2底
	5: 3面
	6: 3底

