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הנחיות בטיחות חשובות
אנא קראו בעיון לפני השימוש. לשימוש ביתי בלבד

       קראו את ההוראות להפעלה ושימוש במכשיר.

מציין קיום של סיכון שעשוי לגרום לפציעה, מוות או נזק 
משמעותי לרכוש במידה ויש התעלמות מהאזהרות הכלולות 

תחת סימון זה.

לשימוש ביתי ובתוך מקום בנוי בלבד.

בשימוש במכשירי חשמל, יש לפעול תמיד לפי אמצעי 
הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל אלו המפורטים להלן:

בכדי למזער את הסיכון לשריפה, התחשמלות או נזק לרכוש, יש לפעול תמיד 
לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל האזהרות וההוראות הממוספרות 

להלן. אין להשתמש בכלי החשמלי לשימוש שונה מהשימוש אליו הוא מיועד.

אזהרה:

קראו את כל ההוראות לפני התחלת השימוש   . 1
במכשיר החשמלי ובאביזרים השונים.

עקבו ופעלו בקפדנות לפי כל האזהרות . 2
וההוראות. היחידה כוללת חיבורי חשמל וחלקים 

סובבים המהווים סיכון פוטנציאלי למשתמש.

פרקו את המוצר מהאריזה בזהירות ולא בחיפזון. .
המכשיר החשמלי כולל להבים חדים העשויים 

לגרום לפציעה אם מטופלים שלא כראוי.

בצעו בדיקה לתכולת האריזה בכדי לוודא שיש . 4
ברשותכם את כל החלקים בכדי להפעיל כראוי 

ובצורה בטיחותית את המכשיר.

הלהבים חדים. טפלו בהם בזהירות.. 5

המכשיר מסופק עם מכלול להבי קיצוץ. נקטו . 6
במשנה זהירות כאשר אתם מטפלים במכלול 
הלהבים. מכלול הלהבים הינו חד ואינו מקובע 

למקומו באריזה. המכלול מתוכנן להסרה לצורך 
החלפה וניקוי. במידת הצורך, אחזו במכלול 
הלהבים רק בחלקו העליון של הציר. חוסר 

זהירות בטיפול במכלול הלהבים עלול לגרום 
לפציעה.

נקטו במשנה זהירות כאשר אתם מטפלים .
בלהבי הPro Extractor. הלהבים חדים. אחזו 
תמיד במכלול להבי הPro Extractor בהיקף 

החיצוני של בסיס המכלול. אי ביצוע לפי 
ההוראות עלול להביא לפציעה.

כאשר לא בשימוש, כבו את המכשיר ונתקו   .8
אותו משקע החשמל. כנ"ל בעת הרכבת או 
פירוק של חלקים ולפני ביצוע ניקוי. לניתוק 
מהחשמל, אחזו בתקע ומשכו אותו משקע 

החשמל. אין לנתק מהחשמל על ידי משיכה 
בכבל החשמל.

לפני השימוש, שטפו את כל החלקים הבאים   .9
במגע עם מזון. בצעו בהתאם להוראות השטיפה 

המפורטות במדריך זה.

בדקו את מכלול הלהבים לנזק או עיוות לפני כל   .10

11 . אין להפעיל מכשיר חשמלי כאשר התקע או 
כבל החשמל פגומים או לאחר תקלה במכשיר 

או נפילה ונזק למכשיר. המכשיר אינו כולל 
חלקים הניתנים להחלפה. במידה ונגרם לו נזק, 

צרו קשר עם ת שירות.
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12 . בהתקן זה יש סימונים חשובים על התקע. הכבל 
כולו אינו מתאים להחלפה. אם הכבל פגום, צרו קשר 

עם שרות הלקוחות 

אין להשתמש בכבל מאריך למכשיר חשמלי זה.  . 13

14 . בכדי להימנע מהתחשמלות, אל תכניסו את 
המכשיר למים או נוזל כלשהו ואל תאפשרו מגע של 

מים או נוזל בכבל החשמל.

15 אל תאפשרו לכבל החשמל להתלות מפינות של 
שולחן או משטח עבודה. הכבל עלול להמשך ולמשוך 

יחד אתו את המכשיר ממשטח העבודה.

16. אל תאפשרו מגע של היחידה או כבל החשמל 
במשטחים חמים כולל תנורים ומכשירים פולטי חום 

אחרים.

17. תמיד עשו שימוש במכשיר על משטח יבש וישר.

אל תאפשרו לילדים להפעיל את המכשיר או   .19

להשתמש בו למשחק. יש להשגיח בקפדנות 
כאשר עושים שימוש במכשיר בקרבת ילדים.

המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים   .20

בעלי מוגבלויות פיזיות, מנטליות או מוטוריות 
או חסרי ניסיון וידע בתפעולו אלא אם קבלו 

הדרכה או נמצאים תחת פיקוח צמוד של האדם 
האחראי לביטחונם.

השתמשו רק באביזרים המסופקים עם המכשיר   .21

או מומלצים           השימוש באביזרים, 
כולל קערת העיבוד. 

אין להניח לעולם את מכלול הלהבים על בסיס   .22

המנוע לפני חיבורו לקערה )או לספל(  ולמוביל.

הרחיקו שיער, ידיים ופרטי לבוש מקערת   .2
העיבוד כאשר אתם ממלאים או מרוקנים אותה.

במהלך השימוש והטיפול במכשיר, המנעו מכל   .24

מגע עם החלקים הסובבים.

בשום מקרה אין למלא את המיכל מעבר לקו   .25

 (MAX FILL) המסמן את הכמות המקסימאלית
.(MAX LIQUID) או

אל תפעילו את המכשיר עם קערת עיבוד ריקה.  .26

אסור להכניס למיקרוגל את קערת העיבוד או   .27
כל חלק או אביזר אחרים המסופקים עם 

המכשיר.

לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה   .28
כאשר הוא בפעולה.

אל תבצעו עיבוד של נוזלים חמים. פעולה זאת   .29
עלולה לגרום לבניית לחץ ויציאת אדים  חמים 

העשויים לגרום לכוויות.

אל תבצעו עיבוד של רכיבי מזון יבשים בכוס   .30
Pro Extractor להכנת מנה יחידה ובמכלול להבי

או בקערה באמצעות מכלול סיכני הקיצוץ.

בכדי למנוע סכנת פציעה, אל תניחו את להבי   .	1

החיתוך או הדיסקים במקומם לפני התקנת 
קערת העיבוד כראוי במקומה.

אל תבצעו פעולות טחינה בכוס  להכנת מנה   .32
יחידה ובמכלול להבי Pro Extractor או 
בשימוש בקערה ובמכלול להבי הקיצוץ.

אין להפעיל לעולם את המכשיר ללא מכסים  .
וכיסויים במקומם. אל תנסו לעקוף את מנגנון 
חיגור ההגנה. וודאו כי קערת העיבוד והמכסה 

מותקנים כראוי לפני התחלת השימוש.

לפני התחלת השימוש וודאו שלא השארתם  .
סכו"ם כלשהו בתוך קערת העיבוד. הפעלת 

המעבד  עם סכו"ם עשוי לגרום לקערת העיבוד 
להתנפץ ולגרום לפציעת המשתמש ולנזק 

לרכוש.
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הנחיות בטיחות חשובות - המשך
אנא קראו בעיון לפני השימוש. לשימוש ביתי בלבד

הרחיקו את ידיכם וכלי סכו"ם מחוץ למכל   .	5

הבלנדר במהלך הקיצוץ בכדי להימנע מסיכון 
של פציעה חמורה או נזק למכשיר או למכלול 

הקיצוץ. ניתן להשתמש במגרדת רק כאשר 
המכשיר אינו עובד. 

אם מצאתם רכיבים שלא התערבבו ודבוקים   .	6

לצידי הכוס או הקערה. עצרו את המכשיר,  
הסירו את מכלול הלהבים והשתמשו במרית 

להסרת השאריות.

אל תפתחו את מכסה הקערה כאשר המעבד   .

בפעולה.

אם מצאתם רכיבים שלא התערבבו ודבוקים   .	8

לצידי הכוס או הקערה. עצרו את המכשיר,  
הסירו את מכלול הלהבים והשתמשו במרית 

להסרת השאריות. לעולם אל  תכניסו את ידיכם 
לתוך הקערה. שכן אתם  לגעת באחד הלהבים 

ולסבול מחתכים.

אל תנסו להסיר את קערת העיבוד או המכסה    .	9

מעל בסיס המנוע  כאשר מכלול הלהבים עדיין 
מסתובב. המתינו עד לעצירה מוחלטת של להבי 

המעבד לפני הסרת המכסה או קערת העיבוד.

אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, מפסק   .40

טרמי יפסיק זמנית את פעולת המנוע. בכדי 
לאתחל את המעבד, נתקו אותו מהחשמל 

והניחו לו להתקרר במשך 0	 דקות לערך לפני 
הפעלתו מחדש.

אין לחשוף את אביזרי המכשיר לשינויי   .41

טמפרטורה קיצוניים. הדבר עלול לגרום  להם 
לנזק.

לאחר סיום פעולת עיבוד המזון, וודאו הסרת   .42

מכלול הלהבים לפני ריקון תכולת קערת 
העיבוד. הסירו את מכלול הלהבים על ידי 

אחיזתו בזהירות בקצה הציר העליון והרמתו. אי 
הוצאת הלהבים לפני ריקון תכולת מכל הבלנדר 

עלול לגרום לחתכים בידיים.

43 . אם אתם עושים שימוש בפתח השפיכה של 
המכל, החזיקו את המכסה במקומו על הקערה או 

וודאו שהוא נעול בזמן השפיכה בכדי להימנע 
מפציעה.

הסירו את מכלול להבי Pro Extractor מהכוס   .44

למנה אחת לאחר סיום העיבוד. אל תכניסו רכיבים 
לכוס לפני או אחרי העיבוד כאשר הסכינים עדיין 

בתוך הכוס. חלק מהמזונות מכילים רכיבים 
פעילים שעשויים לשחרר גזים שיתפשטו בקערה 

הסגורה. ועלולים לגרום לעליית לחץ שעשויה 
לגרום לפציעה. לאחסון רכיבים בספל, השתמשו 

רק במכסה לכיסוי.

ההספק המקסימאלי של המכשיר מבוסס על   .45

קונפיגורצית מכלול להבי Pro Extractor והכוס 
למנה יחידה תצורות אחרות עשויות לצרוך 

פחות מתח או זרם.

אין לשקע את בסיס המנוע או לוח הבקרה   .46

במים או בנוזל אחר. אין לרסס מים או כל נוזל 
אחר על בסיס המנוע או לוח הבקרה.

47 . אל תנסו להשחיז את הסכינים.

48 . כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני 

ביצוע ניקוי.

5

בכדי למזער את הסיכון לשריפה, התחשמלות או נזק לרכוש, יש לפעול תמיד 
לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל האזהרות וההוראות הממוספרות 

להלן. אין להשתמש בכלי החשמלי לשימוש שונה מהשימוש אליו הוא מיועד.

אזהרה:
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A

B

  הערה: החלק העליון באריזה מציג את   
  האביזרים הנבחרים הכלולים בדגם שהזמנתם

חלקים

חלקים
A   מכסה הבלנדר.

B   מכל בלנדר Total Crushing בנפח 2.1* ליטר

C   בסיס המנוע )הכבל המחובר אינו מוצג בתמונה(
D   מכלול להבים מתפרק

E   מכסה עם פתח שתייה

Pro Extractor מכלול להבים   F

G   ספל למנה יחידה בנפח 700 מ"ל

*כמות נוזלים מקסימלית 1.8 ליטר

קיים מגוון של אביזרים המתאימים לדגמי מעבדי 
המזון השונים.

C

E

F

G

D
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טרם שימוש ראשון
חשוב: יש לעיין בכל האזהרות בעמודים 4-7 

לפני המשך העבודה.

האם הידעתם?
• תוכלו להכין לעצמכם משקאות לדרך בשימוש 

  במכסה השתיה.

הסירו את כל חומרי האריזה מהמכשיר. שימו 1. 
לב לנהוג בזהירות יתר כאשר אתם מוציאים את 

מכלולי הלהבים. כל הלהבים הינם חדים מאד.

אינו נעול במקומו במכל הבב2.   מכלול להבי הקיצו ץ

לנדר. אחזו במכלול להבי הקיצו ץ רק על ידי אחיזה 
בחלקו העליון של הציר.

טפלו במכלול להבי Pro Extractor על ידי אחיזה 	.
סביב היקף הבסיס של הלהבים.

שטפו את המכל, המכסה, ומכלולי הלהבים 	.
במים פושרים וסבון. השתמשו במכשיר ניקוי עם 
ידית בכדי להימנע ממגע ישיר עם הלהבים. נהגו 

בזהירות כאשר אתם מטפלים במכלולי הלהבים. 
הלהבים הינם חדים מאד.

שטפו ביסודיות את החלקים והניחו להתייבש 	.
באוויר.

נגבו את לוח הבקרה במטלית רכה. המתינו עד 	.
שהוא יבש לחלוטין לפני הפעלת המכשיר.

הערה:
BPA כל החלקים המתחברים אינם מכילים

)ביספנול A( ומתאימים לשטיפה במדיח 
כלים. מומל ץ להניח את המכלים ומכלולי 
הלהבים על המגש העליון במדיח הכלים. 

וודאו הסרת מכלולי הלהבים והמכסים 
מהקערות לפני הכנסתם למדיח הכלים. 

נהגו בזהירות רבה כאשר אתם ממקמים את 
מכלולי הלהבים.
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מאפיינים

 )NEDIUM( בינונית )LOW( מהירות נמוכה
)HIGH( וגבוהה

כאשר מבוצעת הבחירה, המכשיר פועל במהירות הנבחרת 
באופן קבוע עד להפסקתו בלחיצה חוזרת על כפתור התכנית. 

.AUTO-IQ התוכניות הללו אינן עובדות במשותף עם תוכניות

)PULSE( פעימות
מאפשרת שליטה טובה יותר על המרקם המתקבל. פועל 

רק בלחיצה על כפתור PULSE. השתמשו בלחיצות קצרות 
לפעימות קצרות ולחיצות ארוכות לפעימות ארוכות.

תוכניות ידניות

)BLEND( ערבול
הכנת משקאות הכוללים פירות טריים או קפואים, נוזלים 

וקרח או מערבבת רטבים, מטבלים וסלטים.

)MAX BLEND( ערבול מקסימלי
לערבול מרכיבים קשים יותר הכוללים זרעים וגרעינים או אם 

ברצונכם לקבל מרקם אחיד יותר מערבוב רגיל.

)CRUSH( ריסוק
יצירת משקאות קפואים, שייקים, סמודיס וקינוחים, 

מקרח ומרכיבים קפואים.

כפתור הפעלה על מנת להפעיל ולכבות את המעבד.

AUTO-IQ PROGRAMS (תוכניות חכמות)
תוכניות חכמות קבועות מראש הכוללות רצפי פעולה והפסקה ייחודיים המבצעים את העבודה 
עבורכם. עם בחירת אחת מתוכניות AUTO-IQ , היא תתחיל לעבוד מיד באופן אוטומטי ותעצור 

בסיום. אם תרצו לעצור לפני סיום התוכנית, לחצו שוב על כפתור התכנית לעצירה.

תוכניות AUTO-IQ עבור בלנדר
TOTAL CRUSHING

הערה:
היחידה יודעת לזהות איזה סוג מכל מותקן. רק התוכניות והפונקציות הרלוונטיות לאותו מכל 

יידלקו בלוח הבקרה.
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TOTAL CRUSHING שימוש בקערת
חשוב: יש לעיין בכל האזהרות בעמודים 4-7 

לפני המשך העבודה.
1      חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו  

       אותו על משטח נקי, יבש וישר כגון שולחן  
       או שיש.

TOTAL CRUSHING 2      הציבו את מכל
 אל בסיס המנוע, הידית צריכה להיות 

       מוטית קלות ימינה והקערה צריכה להיות 
       מכוונת כך שסימוני הנעילה נראים על 

       בסיס המנוע. סובבו את המכל בכיוון 
       השעון עד לנעילתו בנקישה על בסיס 

       המנוע.

3      בזהירות רבה אחזו את מכלול הלהבים 
       המורכב בקצה העליון של הציר והכניסו 

       לנקודת החיבור לציר המסתובב בתוך 
       הקערה. שימו לב שמכלול הלהבים 

       יתאים ויהיה מוצב באופן רופף על הציר 
       הסובב.

4      הוסיפו מרכיבי מזון למכל. אל תוסיפו 
      רכיבים מעבר לקו MAX LIQUID בקערה.

חשוב: כאמצעי בטיחות, אם המכל והמכסה 
אינם מותקנים כראוי הטיימר יציג "...  ..." והמנוע 
יושבת. אם הדבר קורה, חזרו על שלב 5 בעמוד 

הבא. כאשר המכל והמכסה מותקנים כראוי נוריות 
התוכנית יידלקו כאינדיקציה שההתקן מוכן לשימוש.

הערה: תוכניות ™Auto-IQ כוללות עצירות ושינוי 
מהירות במהלך מחזור הביצוע.

הערה: אם מכלול הלהבים אינו ממוקם כראוי, לא 
תוכלו להתקין ולנעול את המכסה.

הערה: ידית מכסה הקערה לא תתקפל כלפי מטה 
במידה והמכסה אינו מחובר לקערה

הערה: אל תכניסו מרכיבים לפני הכנסת מכלול 
הלהבים.
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7      להסרת מכל הבלנדר מבסיס המנוע, 
       סובבו אותו כנגד כיוון השעון והרימו אותו.

a8    למזיגת תערובות דלילות יותר, וודאו 
       שהמכסה נעול במקומו ופתחו את כוס 

       פתח המזיגה.

b8   עבור תערובות סמיכות יותר שלא ניתן 
       למזוג דרך פתח המזיגה, הסירו את 

       המכסה ואת מכלול הלהבים לפני מזיגה. 
      להסרת המכסה לחצו על כפתור השחרור

      והרימו את הידית. להסרת מכלול הלהבים,  
       אחזו אותו בזהירות בראש הציר ומשכו 

       ישר למעלה. כעת ניתן לרוקן את הבלנדר.

9      כבו את היחידה על ידי לחיצה על כפתור 
       ההפעלה. נתקו את היחידה מהחשמל 

       כאשר אתם מסיימים. יש להתייחס לפרק 
       "טיפול וניקוי" עבור הנחיות אחסון.

5       הניחו את המכסה על המכל, כאשר 
        אתם מיישרים את הסימן המשולש על 

        המכסה עם הסימן המשולש שעל 
        הידית. לחצו על הידית עד שהיא ננעלת 

        במקומה בנקישה. סימני המשולשים 
        חייבים להיות מיושרים כדי שהמכסה 
        יינעל והיחידה תעבוד. כאשר המכסה 

        נעול במקומו, לחצו על כפתור ההפעלה 
        בכדי להפעיל את היחידה. נוריות 

        התוכניות הזמינות יוארו והיחידה מוכנה 
        לעבודה.

a6       במידה ואתם משתמשים בתוכנית 
™Auto-IQ , בחרו תחילה את התוכנית 

          המתאימה למתכון שלכם. התוכנית 
          המוגדרת מראש תעצור אוטומטית 

          בסיומה. כדי לעצור את היחידה בכל 
          זמן, לחצו שוב על כפתור התוכנית 

          הפעילה.

b6      במידה ואתם עושים שימוש בתוכנית 
          ידנית, בחרו את המהירות הרצויה. עם   

          קבלת המרקם הרצוי לכם לחצו שוב 
          על הכפתור הפעיל והמתינו עד לעצירה 

          מוחלטת.
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שימוש בכוס למנה יחידה
חשוב: יש לעיין בכל האזהרות בעמודים 4-7 

לפני המשך העבודה.

הערה: תוכניות ™Auto-IQ כוללות עצירות 
ושינוי מהירות במהלך מחזור הביצוע.

1      חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו  
       אותו על משטח נקי, יבש וישר כגון שולחן 

       או שיש.

4      הפכו את הכוס והרכיבו על בסיס המנוע. 
       יישרו את הלשוניות בכוס עם החריצים 
       על הבסיס. לאחר מכן סובבו את הכוס 

       בכיוון השעון עד לנעילתה במקומה 
       בנקישה. לאחר נעילת הכוס לחצו על 
       כפתור ההפעלה להפעלת היחידה.   

       כפתורי התוכניות הזמינות יידלקו והיחידה 
       מוכנה לשימוש.

a5      במידה ואתם משתמשים בתוכנית
 ™Auto-IQ, בחרו את התוכנית המתאימה 

         לכם. התוכנית תעצור באופן אוטומטי 
         בסיומה. לעצירת היחידה בכל זמן, לחצו 

         שוב על כפתור התוכנית הפעילה.

b5      אם אתם עושים שימוש בתוכנית ידנית, 
         בחרו את המהירות המתאימה לכם. 

         עם הגעת הרכיבים למרקם הרצוי לכם 
         לחצו שוב על הכפתור הפעיל והמתינו  

         עד לעצירה מוחלטת של היחידה.

2      הוסיפו את המרכיבים לכוס למנה בודדת. 
אל תוסיפו רכיבים מעבר לקו

MAX LIQUID      

Pro Extractor 3      התקינו את מכלול להבי
   על החלק העליון של הכוס. סובבו את    
       המכסה בכיוון השעון עד לסגירה מלאה 

       ומהודקת.
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6      להסרת הכוס מבסיס המנוע, סובבו את 
       הכוס כנגד כיוון השעון והרימו אותה.

7      הרימו את מכלול להבי Pro Extractor על 
       ידי סיבוב הכוס כנגד כיוון השעון. 

אל תאחסנו רכיבי מזון מעובדים יחד עם 
       מכלול הסכינים מחובר. נהגו בזהירות 

       בטיפול במכלול הלהבים שכן הלהבים 
       חדים.

8      כבו את היחידה על ידי לחיצה על כפתור 
       ההפעלה. נתקו את היחידה מהחשמל 

       כאשר אתם מסיימים. יש להתייחס לפרק 
       "טיפול ותחזוקה" להוראות ניקוי ואחסון.

9      בכדי ליהנות מהמשקה שלכם בדרך, 
       הרכיבו את מכסה המזיגה על הכוס וסובבו 

       אותו עם כיוון השעון עד לסגירה מלאה 
       והדוקה. לאחסון רכיבים מעובדים בכוס יש 

       להשתמש רק במכסה המזיגה.
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טיפול ותחזוקה

ניקוי
הפרידו את כל החלקים, שטפו את קערת המעבד 

במים פושרים וסבון ונגבו עם מטלית רכה.

• שטיפה ביד
שטפו את הקערה, המכסה, הדיסק ומכלולי 

הלהבים במים פושרים וסבון. כאשר אתם שוטפים 
את מכלולי הסכינים השתמשו במברשת על מנת 

שלא לגעת ישירות בלהבים.

טפלו בזהירות רבה במכלולי הלהבים בכדי להימנע 
ממגע עם הלהבים החדים. שטפו ביסודיות ויבשו 

באוויר.

• מדיח כלים
כל החלקים המורכבים ניתנים לשטיפה במדיח 

כלים. מומל ץ להניח את הקערה, המכסה, הדיסק 
ומכלולי הלהבים במגש העליון של מדיח הכלים 

בלבד. וודאו הסרת מכלול הלהבים מהקערה לפני 
הכנסתה למדיח הכלים. נקטו במשנה זהירות 

כאשר אתם מטפלים במכלולי הלהבים.

• בסיס המנוע
כבו את היחידה ונתקו מהחשמל לפני ביצוע הניקוי. 

נקו את בסיס המנוע במטלית רכה ויבשה.

אל תשתמשו בסקוץ' או במברשות לניקוי בסיס 
המנוע.

אחסון
כרכו את כבל החשמל סביב מוט כריכת הכבל 
הנמצא על גב בסיס המנוע. אחסנו את המעבד 

בעמידה ואחסנו את מכלולי הלהבים בתוך הקערה 
כאשר המכסה סגור.

אל תאחסנו רכיבי מזון מעובדים או לא 
מעובדים בכוס למנה יחידה יחד עם מכלול להבי

.PRO EXTRACTOR

אל תעמיסו את האביזרים הנוספים על מכסה 
הקערה. אחסנו אותם ליד המעבד או במגירה 

נפרדת כדי שלא יינזקו ויהוו סיכון בהפעלה הבאה.

אתחול מנוע
היחידה כוללת מערכת בטיחות ייחודית המונעת 

נזק למנוע ולמערכת ההנעה במקרה שבטעות 
יצרתם עומס יתר על המעבד. אם היחידה נכנסת 

למצב של עומס יתר, המנוע יושבת באופן זמני. 
במידה והדבר קורה, פעלו לפי ההנחיות המפורטות 

להלן:

1. נתקו את היחידה משקע החשמל.

2. אפשרו ליחידה להתקרר למשך 15 דקות 

   לפחות.

3. הסירו את מכסה הקערה ואת מכלול 

   הלהבים, רוקנו את הקערה וודאו שאין רכיבי 

   מזון החוסמים את מכלול הלהבים.

חשוב: וודאו שלא מילאתם את קערת המעבד 
מעבר לסימון התכולה המרבית. זוהי הסיבה הנפוצה 

ביותר לעומס יתר על המכשיר.
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מדריך לטיפול בתקלות

היחידה אינה נדלקת
• וודאו כי המכשיר מחובר לחשמל.

בתצוגה מופיע "---" עם חיבור היחידה לחשמל
• הניחו את הקערה על בסיס המנוע וסובבו אותה בכיוון השעון עד לחיבורה למקומה בנקישה. לחצו על 

  כפתור ההפעלה להפעלת היחידה. כפתורי התוכניות המתאימים יידלקו לציין שהיחידה מוכנה לעבודה.

"ER" בתצוגה מופיע
• אם בתצוגה מופיע "ER", נתקו את המעבד מהחשמל ואפשרו לו להתקרר במשך 30 דקות. הסירו את 

  מכסה הקערה ומכלול הלהבים ורוקנו את רכיבי המזון בכדי לוודא שהם לא תוקעים את מכלול הלהבים.

Lid/Pro Extractor קשה להתקין בכוס את מכלול להבי
• הניחו את הכוס על משטח ישר. הניחו בזהירות את המכסה או את המכלול של להבי Pro Extractor בזהירות 

על הכוס והתאימו את החריצים כך שמכלול הסכינים יישב בדיוק על הכוס.
סובבו לכיוון השעון עד לסגירה הדוקה.

היחידה אינה מערבבת היטב. רכיבי המזון נתקעים
• שימוש בתוכניות ™Auto-IQ הינה הדרך הקלה ביותר לקבלת תוצאות מיטביות. הפעימות וההפסקות 

מאפשרות לרכיבי המזון להתיישב על מכלול הלהבים. אם הרכיבים נתקעים בצדדים באופן קבוע, הוספת נוזל או 
מים יכולה בדרך כלל להועיל.

• במילוי של הכוס, התחילו בפירות טריים או ירקות, לאחר מכן ירקות ירוקים עם עלים עבים או עשבים לאחר מכן 
הוסיפו נוזלים או יוגורט ולאחר מכן זרעים, אבקות או חמאת בוטנים. לבסוף הוסיפו קרח.

בסיס המנוע אינו נשאר יציב על השיש או השולחן
• וודאו כי כריות היניקה בבסיס המכשיר נקיות. כריות היניקה יידבקו רק למשטחים חלקים.

• כריות היניקה לא יידבקו למשטחים מסוימים כגון ע ץ, אריחים ומשטחים מחוספסים.

• אל תפעילו את היחידה כאשר בסיס המנוע מונח בצורה לא מאובטחת על משטח כלשהו )לוח חיתוך, מגשים(.

קשה להסיר את היחידה מהשולחן או השיש
• הניחו את ידיכם מתחת לשני צידי המכשיר ומשכו אותו בעדינות כלפי מעלה ולכיוונכם.

היחידה מציגה הודעת "... ..." מהבהבת
• היחידה יודעת לזהות איזו קערה נמצאת על בסיס המנוע. אתם מנסים אולי להשתמש בתוכנית שאינה 

מתוכננת לקערה שהתקנתם. כפתורי התוכניות המתאימות יוארו בכדי לצין את התוכניות האפשריות לכל סוג 
קערה.

היחידה אינה יוצרת שלג מקרח מוצק
• אל תשתמשו בקרח שישב בחו ץ או החל להמס. השתמשו בקרח ישירות מהפריזר.

• התחילו בכמה פעימות ולאחר מכן עברו לעיבוד רציף.

הידית על המכסה אינה מתקפלת מטה
• אם המכסה לא מחובר לקערה, הידית לא תתקפל מטה, לאחסון הניחו את המכסה על הקערה ולחצו את 

הידית למטה עד לנעילתה במקומה בנקישה.

אזהרה: להקטנת הסיכון להתחשמלות או הפעלה בטעות של המכשיר, כבו 
את מעבד המזון ונתקו אותו מהחשמל לפני בדיקה לפתרון בעיות.
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