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אם יש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל, היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור 

לא נכון של המכשיר לחשמל. 

הערה

לקוח יקר/ה:
חברת שריג אלקטריק בע”מ, מודה לכם על שרכשתם בלנדר מקצועי, מתוצרת

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך 
הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או תתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת 

השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות:

• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היבואן.

.230V :יש לוודא שמתח החשמל בשקע הוא •
• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

• אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע במים או נוזלים אחרים.
• אין להניח לכבל החשמל לעבור מעל שולי שולחן או דלפק או לגעת במשטחים חמים.

• אין להפעיל את מכשיר או למקם כל חלק ממנו על משטח חם או בקרבתו )כגון: כיריים / בתוך תנור חם(.
• מכשיר זה לא נועד לשימוש אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע,  

   אלא אם ניתנו להם השגחה או הדרכה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
• יש להשגיח בקפידה כאשר משתמשים במכשיר בקרבת ילדים.

• אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.
• אין להשאיר מכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל.

• אין  להפעיל את המכשיר ללא מזון או נוזלים.
• אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתקו. יש לאחוז בתקע.

• אין להפעיל את המכשיר למשך יותר מ-30 שניות ברציפות או כאשר המכשיר ריק.
• אין להסיר את המכסה לפני שהלהבים הפסיקו לחלוטין את פעולתם.

• לניקוי המנוע: יש להקפיד על ניתוק גוף המנוע מהחשמל לפני ניקיונו.
• יש לכבות את המכשיר ולהמתין עד שפעולת המכשיר תופסק לחלוטין לפני הוצאת המיכל.

• לניקוי, יש לנגב את הצד החיצוני במטלית לחה.
• אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו ע”י היצרן, סוכן שירות או אדם מוסמך לכך, כדי להימנע מסכנה.

• יש להימנע  ממגע עם חלקים נעים. הרחיקו שיער, ביגוד וכלים מהמכשיר במהלך ההפעלה, 
   כדי למנוע פציעה ו/או נזק למכשיר.

• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
• יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.

• השתמשו בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת                               , שימוש באביזרים  
   שאינם מומלצים ע”י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.

• כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק ע”י תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי, עלול לגרום  
   לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה  באחריותו הבלעדית של המשתמש.
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המנעו ממגע עם החלקים הנעים. הרחיקו את אצבעותיכם מהלהבים.
לעולם אל תכניסו ידיים לתוך מיכל הריסוק. השתמשו במרית בכדי לרוקן את המזון מהמיכל.

הלהבים חדים! הזהרו בעת הניקוי!

אזהרה: סכנת פציעה!

פירוט חלקי המכשיר:

1. פקק המיכל - ניתן להוסיף מזון/נוזלים תוך כדי שימוש.
2. מכסה המיכל.
3. מיכל הזכוכית.

4. תושבת.
5. ווסת הפעלה - מואר בעת ההפעלה.

6. רגליות מגומי למניעת ההחלקה.

פירוט וסת ההפעלה:

P -  מצב “פולס”.
O -  הפסקת הפעולה.

1 - מהירות נמוכה

2 - מהירות גבוהה..

הוראות הפעלה:

• אין להכניס למיכל הבלנדר נוזלים חמים.
• לפני השימוש הראשון, רחצו את המיכל הבלנדר במים חמים וסבון, שטפו ונגבו היטב.
• פעולת ריסוק המזון היא תהליך מהיר ביותר. המנוע מניע את הלהב במהירות גבוהה, 

   כדי להשיג  ריסוק מושלם.
• כאשר מפעילים את הבלנדר, הקפידו למקם אותו על משטח ישר, נקי ויבש, ודאו כי המיכל 

   יושב היטב על בסיס המנוע.
• הכניסו את המזון שברצונכם לרסק לתוך המיכל.

• ודאו כי המכשיר מכובה )מצב “0”( וחברו את כבל החשמל.
• הקפידו לנעול את המיכל לתוך גוף המנוע.

• היעזרו במד הכמות של המיכל והקפידו שלא להכניס כמות העולה על 1.2 ליטר, כדי למנוע 
  מתכולת המיכל לגלוש החוצה. הניחו את המכסה ואת הפקק ע”ג המיכל.

• שימו לב! אין להפעיל את המכשיר ברציפות במשך יותר מ-30 שניות.
                   אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא ריק.

• הקפידו שלא לבצע ריסוק יתר על המידה.
• במהלך פעולות ריסוק קצרות, כוונו את המכשיר למצב “פולס” המאפשר שליטה טובה יותר.

• יש ללחוץ על לחצן “פולס”. פעולת הבלנדר מפסיקה מיד עם שחרור הלחצן.
• אם ברצונכם להוסיף מרכיבים במהלך הריסוק, באפשרותכם להוסיף נוזלים דרך הפקק הקטן.

• אין להפעיל את המכשיר כאשר המכסה אינו במקומו.



אזור תעשיה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702, מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188

עצות לשימוש:
כדי להאריך את חיי המכשיר:

• הפעילו את המכשיר כשהוא מונח על משטח ישר ויבש.
• הניחו את המכסה במקומו לפני ההפעלה.

• לפני גירוד שאריות המזון מתוך המיכל )בעזרת מרית(, נתקו את המיכל מבסיסו.
• לפני הוספת בשר מבושל לתוך המיכל, חתכו אותו לריבועים קטנים.

• זכרו כי המכשיר אינו מיועד לעיבוד בשר גולמי שאינו מבושל.
• ודאו כי המזון הנטחן אינו עבה או כבד מדי עבור המנוע. אם מתגלים קשיים בפעולת  

   המנוע, הוסיפו מעט נוזלים דרך הפקק של המכסה או כבו את המכשיר, הסירו את המכסה   
   והפנו את התערובת לעבר הלהב בעזרת מרית גומי רכה.

תחזוקה וניקוי:
• לאחר כל שימוש, שטפו את מיכל הבלנדר ואת חלקיו במים חמים וסבון.

• בסיס הסכין ניתן לפירוק ע”י סיבוב התושבת כנגד כוון השעון.
• ייבשו את כל החלקים היטב בטרם תחזירו אותם למקומם.

• חלקים אלה )למעט מיכל הזכוכית( אינם מיועדים לניקוי במדיח הכלים.
• אבקות ניקוי וברזליות עלולים לפגום בחלקים. הסירו לכלוך באמצעות שטיפה במים ובתכשירי ניקוי עדינים 

  וניגובם במטלית רכה.
• הערה: אין לטבול את הבסיס בנוזל כלשהוא.

• בכדי לנקות את הבסיס, יש לנגבו במטלית לחה.

הרכבה:
• הקפידו להרכיב את האטם בין מיכל הזכוכית לסכין.

• הבריגו את התושבת הסכין עד לנעילתה.

מתכון לכמויות לשימוש בבלנדר:
ריסוק קרח

בעזרת לחצן ה"פולס" כמותסוג מזון

250 גרםתפוח

300 גרםתפוז

250 גרםענבים

250 גרםתות

250 גרםקרח

ניתן להוסיף מזון/נוזלים
דרך פתח המכסה


