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  ,לקוחות נכבדים

  

 של מחה ידניהננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מ
  . חברת בוש

  

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד 
  . חדיש ומשוכלל זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר

  

 יפעל שהואכי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ומקווים , וכנעיםאנו מש
  . לשביעות רצונכם

  

  .B/S/H הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של :שימו לב

  

  !הערה

חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא 
  .בהכרח משווקים בארץ
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מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא לשימוש 
 .תיתעשיי

השתמשו במכשיר לעיבוד כמות רגילות של 
 .מזון לשימוש ביתי

שמרו חוברת זו במקום בטוח לצורך עיון 
אם הנכם  .נוסף בעתיד במידת הצורך

העבירו , מעבירים את המכשיר לצד שלישי
 .גם את הוראות ההפעלה האלה

 תיאור כללי

 .3 בעמוד איורבעיינו 

 יחידת הבסיס   1

 לחצן הפעלה   2

נשאר במצב פעולה כל עוד לחצן המכשיר 
 .נמצא במצב לחוץ) On(ההפעלה 

 מוט הממחה   3

חברו את מוט הממחה והקפידו שיינעל 
 .במקומו

 בדגמים מסוימים

  *חותך אוניברסאלי   4

 לא בכל הדגמים* 

 )הוראות הפעלה נפרדות(

במקרים בהם החותך האוניברסאלי אינו 
ניתן , מסופק יחד עם הבלנדר הידני

הזמנה . מס(ותו בתחנות השרות לרכוש א
  )640686 או 640698

 מידע בטיחותי

 !סכנת פציעה  

 !סכנת התחשמלות

חברו והפעילו את המכשיר בהתאם 
לנתונים החשמליים המפורטים על תווית 

 .הנתונים שלו בלבד

אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל 
 .החשמל שלו או הוא עצמו פגומים

 שילדים השגיחו .הרחיקו ילדים מהמכשיר
 .לא יישחקו עם המכשיר

הסובלים ) כולל ילדים(אל תניחו לאנשים 
מנכויות פיסיות או נפשיות או חסרי ניסיון 

אלא תחת , וידע להפעיל את המכשיר
השגחה או אם הודרכו להשתמש במכשיר 

 .על ידי מישהו שאחראי לבטיחותם

, הרכבתו, לפני ניקויו, לאחר שימוש במכשיר
,  או במקרה של תקלהלפני עזיבת המטבח

 .נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל

אל תשתמשו במכשיר כאשר ידיכם רטובות 
הפעילו את  .ואל תפעילו אותו ללא חומרים

היזהרו  .המכשיר עם אבזרים מקוריים בלבד
, בזמן העיבוד .בזמן עיבוד של נוזלים חמים

אל תטבלו את  .נוזלים עלולים להינתז
לנקודת המכשיר בנוזל כלשהו מעבר 

 .החיבור בין רגל הממחה ויחידת הבסיס

מצירה הנעה / סכנת פציעה מסכינים חדים   
 .המסתובב

לעולם אל תתפסו את הלהב שברגל 
לעולם אל תנקו בידיים את להב  .הממחה
 .השתמשו במברשת .הממחה

 !חשוב

המתינו , לפני חיבור או פירוק של רגל הממחה
 .שהמכשיר יהיה במצב של עצירה מוחלטת

 הפעלת המכשיר

מזון . משקאות. רטבים, לערבול מיונית
פירות , קרח, ועבור חיתוך בצל, לתינוקות

 .וירקות מבושלים

 .לריסוק מרקים

המכשיר אינו מתאים להכנת מחית של 
 .תפוחי אדמה

 .שחררו לחלוטין את כבל החשמל •

על יחידת הבסיס )  3(הרכיבו את רגל הממחה 
   .השעוןוסובבו אותה נגד כיוון  )1(

 .חברו את המכשיר לחשמל •

 .קהניחו את המזון בקנקן פלסטי •

 .החזיקו היטב במכשיר ובקנקן •
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אל תלחצו על , כדי למנוע נתזים של רכיבים
אלא לאחר שרגל ) On) (2(לחצן ההפעלה 

 .הממחה שקועה בתוך הרכיבים

תמיד כבו את המכשיר לפני הוצאת רגל 
 .הממחה מתוך המזון המעובד

 קוביות קרח 2הכניסו , לכתישת קרח :עצה
החזיקו במכשיר , לתוך קנקן פלסטיק

הפעילו את המכשיר ולחצו על , ובקנקן
  .קוביות הקרח

  :הערה

 150ניתן להגיע להספק מרבי בחיתוך של 
גרם גבינת אמנטל בהפעלה רציפה של לא 

 . דקות הפסקה2-  שניות ו5- יותר מ

לאחר השימוש 
 ניקוי/ במכשיר 

 !התראה

לם אל תטבלו את יחידת הבסיס במים ואל לעו
 .תרחצו אותה במדיח כלים

 .אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים

 .נתקו את המכשיר מהחשמל •

נגבו את יחידת הבסיס במגבת לחה  •
 .ולאחר מכן נגבו במגבת יבשה

את קנקן הממחה ניתן לרחוץ במדיח  •
 .כלים

 את רגל הממחה ניתן לרחוץ במדיח כלים •
 .למים זורמיםאו הברישו מתחת 

השאירו את רגל הממחה להתייבש המצב  •
כך שמים ) כאשר הלהב כלפי מעלה(אנכי 

 .שנותרו בתוך המכשיר ייצאו החוצה

חלקי , אם הנכם מעבדים למשל כרוב אדום
הפלסטיק ידהו ויקבלו גוון אדום שניתן להסירו 

 .בעזרת מספר טיפות של שמן בישול

 סילוק

 של EG 2000/96 המכשיר עומד בהוראה
האיחוד האירופי אודות סילוק ומחזור של 

 .ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן

מכשיר זה מסווג בהתאם להנחיית האיחוד 
 אודות EG 2002/96 האירופי שמספרה

מכשירים אלקטרוניים וחשמליים משומשים 
   ).מכשירים אלקטרוניים וחשמליים מושבתים(

פרטים אודות סילוק מכשירים חשמליים 
כלו לקבל ברשות המקומית בה ישנים תו

  .הנכם מתגוררים

 



 

6

  

  

  

  ,לקוחות נכבדים
  

 ושהוא פועל בוש של מחהשהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את המ, אנו מקווים

 להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה נואם למרות מאמצי. לשביעות רצונכם

אחד מסניפי השרות הרשומים אנא פנו בכל עת ל, מחה המ תקלה כלשהי בפעולתו של

 המיומנים ישמחו להגיש םטכנאיהמעבדות השרות ו. על הכריכה האחורית של חוברת זו

  !בהצלחה.  לפעולה תקינהמחהלכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המ

  

  .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת

  



  

  

  

   שרותתחנות

  

  04-9929522  : טל          נהריה  ,3לוחמי  הגיטאות    ,איילון    ה והצפוןחיפ

  04-8477111  :טל      חיפה, 265ההסתדרות ' שד,  CSBשרות           

  04-6326088  : טל          חדרה  , 53הנשיא   ,אחים איטח          

  09-8337733  : טל          נתניה, 15רמז   ,בר מנחם נחום        מרכז

  03-5477745  : טל    רמת השרון  ,1ן ויצמ  ,חנות עובדיה ואלון            

  09-7603387  : טל              רעננה  ,1עקיבא   ,טל אור            

    03-9225123  : טל      פתח תקווה  ,2פרנקפורטר   ,המאיר            

  03-5715057  : טל        גבעתיים, 27עליית הנוער , שרות פל          

  03-6820995  : טל        תל אביב  ,94סלמה   ,דני תיקונים          

  03-5011055  : טל            חולון,   29שנקר    ,ני תיקוניםד            

    08-9777222  : טל      לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות           

  02-6403000  : טל        ירושלים, תלפיות, 7הסדנא , אלרם      ירושלים

  08-8525104  : טל    אשדוד  24חנות ' מרכז מסחרי ב, חשמל קמי         דרום

   08-9777200  : טל          שבע-באר, 18יאיר , CSBשרות           

  08-6378616  : טל  אילת, אזור התעשייה החדש, שרות אקספרס          

  08-6335311  :טל            אילת, 56הבנאי , שרות ששון          

    

 


