
מוט בלנדר
דגם: 48524 / 48525 / 48526 / 48527

הוראות הפעלה



לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה מתוצרת                               
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על 

הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית 
רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות. 

הוראות בטיחות

• לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.
• יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר )230 וולט(.

• שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה הפנימית.
• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו’.

• ילדים צריכים להיות בפיקוח ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
• נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל אם הוא נותר ללא שימוש ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.

• אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר ללא פיקוח.
• בדקו תמיד את כבל החשמל ואת המכשיר, אם נמצא פגם כלשהו, אל תשתמשו בו.
• אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, הביאו את המכשיר לתיקון אצל איש מקצוע.

• אם התקע החשמלי ניזוק, עליכם להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות שלו או אצל אדם מוסמך, כדי להימנע מסיכון.
• שמרו את המכשיר והכבל הרחק מחום ישיר מהשמש, מלחות, מקצוות חדים או סכנות אחרות.

• אף פעם אל תשתמשו במכשיר שלכם בלי לשים לב! תמיד נתקו מהחשמל כשהוא לא בשימוש, אפילו לדקה.
• הכניסו חלקים מקוריים.

• אין להשתמש במכשיר בחוץ.
• אף פעם אל תטבלו את היחידה במים או נוזלים אחרים, או תביאו אותו במגע איתם, אל תשתמשו במכשיר עם ידיים רטובות.

• אם המכשיר עלול להירטב או שהוא לח, נתקו מיד את התקע מהשקע. אל תטבלו את הידיים שלכם במים!
• השתמשו במכשיר רק אם הוא פועל כראוי.

• לעולם אין לגעת בכלים המסתובבים בזמן שהם עדיין בתנועה, תמיד חכו שהם יעצרו.
• לעולם אין להשתמש במכשיר כדי לערבב או ללוש משהו שהוא לא מזון.

• אין להשתמש תוך כדי תהליך בישול או עם נוזלים מבעבעים.
• הלהבים חדים מאד! 

• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי לקות גופנית, תחושתית או שכלית, או אנשים חסרי ניסיון 
  או ידע, אלא אם כן מוטלת עליהם השגחה או ניתנה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם אחראי, 

  למען בטיחותם.
• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היצרן / היבואן.

• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר. 
• אין לטבול את המכשיר במים. 

• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה,  
  להתחשמלות או לפציעה.

• אין להעביר פריטים חדים על גבי המכשיר היות והדבר יגרום לפגיעה בציפוי המכשיר.



בלנדר היד מתאים לטחון גזרים, תפוחי אדמה וכו’ . ניתן להשתמש בו גם כדי להכין מטבל, רוטב, מרק, 
מחית ומזון תינוקות כמו כן לערבל משקאות ומילקשייק.

1. הכניסו את מוט הבלנדר לחלק המנוע עד שהוא יינעל
2. שימו את מוט הבלנדר במיכל / כלים אחרים, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי כדי לטחון מזון.

השתמשו במקצף שלכם כדי להקציף שמנת וחלבונים וכו’, וכדי לערבב קינוחים מוכנים.

1. הכניסו מקצפים למצמיד המקצפים אחר כך הכניסו את מצמיד המקצפים
    למנוע עד לנעילה.

2. שימו את המקצף במיכל / בכלי אחר, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי 
    כדי לערבב מזון.

   לתוצאות הטובות ביותר:
   השתמשו בכלי רחב. הקציפו עד לכמות של 400 מ”ל שמנת קרה 

   )מינימום 30% שומן, 8-4°C(. הקציפו עד 4 חלבונים. הזיזו את המקצף בכיוון השעון.

תיאור חלקים

1. יחידת מנוע
2. מתג הפעלה / כיבוי

3. מוט בלנדר
4. מכסה קוצץ

5. סכין קוצץ
6. מיכל

7. טבעת למניעת ההחלקה
8. מצמיד מקצפים

9. המקצפים
10. כוס מדידה

המכשיר אינו מיועד לשימוש מקצועי, אם לא תפעלו בהתאם להוראות האלו, עלול להיגרם נזק למנוע. תנו למנוע 
להתקרר לטמפ’, החדר לפני שתמשיכו בפעולה שוב )ההפסקה צריכה להימשך לפחות 15 דקות(.

הערה

הפעלת בלנדר יד

הפעלת המקצף



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

הפעלת קוצץ

ניקוי

הקוצץ מתאים לקיצוץ בשר, גבינה, עשבי תיבול, גזר, 
אגוזים, שקדים וכו’, לא מומלץ להשתמש בקוצץ לערבוב קמח.

    לפני הקיצוץ:
• חתכו את הבשר, הגבינה, הבצל, השום, הגזר, הקפואים.

• חתכו את הגבעולים מעשבי התיבול, קלפו אגוזים.
• הסירו עצמות גידים ושומן מהבשר.

    קיצוץ
1. הזיזו בזהירות את מכסה הפלסטיק מהלהב, זהירות: הלהב חד מאד!

    תמיד החזיקו בחלק הפלסטיק העליון.
2. מקמו את הלהב בפין המרכזי בקערת המיני קוצץ.

3. מקמו את המזון בקערת המיני קוצץ.
4. שימו את מצמד המיני קוצץ על קערת הקוצץ.

5. הכניסו את חלק המנוע לתוך מצמיד הקופסא עד שהוא יינעל.
6. לחצו על המתג כדי להפעיל את הקוצץ, תוך כדי הכנה, החזיקו את חלק המנוע עם יד אחת 

    ואת קערת הקוצץ ביד השנייה.
7. אחרי השימוש, הזיזו קודם את חלק המנוע, ואז נתקו את קופסת מצמד הקוצץ.

8. הוציאו את הלהב מהקערה בזהירות.
9. הוציאו את המזון המוכן מקערת הקוצץ.

• נקו את חלק המנוע ואת קופסת מצמיד הקוצץ באמצעות בד לח בלבד. 
• ניתן לשטוף את קופסת המיני קוצץ או את קופסת הקוצץ הגדולה במים זורמים, אך לא לטבול במים.

• ניתן לשטוף את כל שאר החלקים במדיח הכלים. כמו כן, אחרי הכנת מזון מלוח, עליכם לשטוף מיד את הלהב.
• כמו כן, היזהרו לא להשתמש ביותר מדי חומר ניקוי במדיח הכלים שלכם.

אל תקצצו מזון קשה במיוחד כמו אגוזי מוסקט, פולי קפה ודגנים
אזהרה

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


