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הנחיות בטיחות חשובות
לשימוש ביתי בלבד 

אזהרה
.Ninja® Foodi™ Tendercrisp™ -קראו את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש ב

בעת שימוש במוצרים חשמליים יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל ההנחיות הבאות:

אל תשתמשו בכבלים מאריכים. נעשה שימוש בכבל   1
חשמל קצר כדי להקטין את הסכנה שילדים ימשכו 
את הכבל, שהכבל יסתבך ושאנשים ימעדו על כבל 

ארוך.

להקטנת סכנת ההתחשמלות, בשלו רק עם הסיר   2
שסופק או בכלי מומלץ ע"י SharkNinja שיונח 

בתוך הסיר שסופק. אל תשתמשו במוצר  מבלי 
שכלי הבישול המתפרק מותקן.

וודאו תמיד שהמוצר מותקן כראוי טרם השימוש.  3

אל תגעו במשטחים חמים. משטחי המוצר חמים   4
במהלך ולאחר השימוש. בכדי למנוע כוויות ופציעות 

אישיות, השתמשו תמיד ברפידות הגנה מחום או 
כפפות מבודדות לתנור, וכן בידיות וכפתורים זמינים.

המוצר מיועד לשימוש על משטחי עבודה בלבד.   5
אל תניחו את המוצר בקצוות משטח העבודה בזמן 

פעולה. וודאו שמשטח מאוזן, נקי ויבש.

אל תניחו את המוצר על או בקרבת כיריים גז, מבערי   6
בישול חשמליים או תנור חימום.

הבישול במוצר זה מתבצע בלחץ. שימוש לא נכון   7
עלול לגרום לכוויות. וודאו שהסיר סגור כראוי לפני 

הפעלה. ראו הוראות ההפעלה.

להגנה מפני התחשמלות, אל תטבלו את כבל   8
החשמל, התקע או היחידה בסיס סיר הבישול, 

או מכסה ההשחמה, במים או בכל נוזל אחר. אין 
לשטוף חלקים אלה תחת מי ברז. 

אין לכסות את שסתומי הלחץ.  9

נתקו את המוצר מרשת החשמל כאשר אינו   10
בשימוש ולפני ניקוי. אפשרו לו להתקרר לפני 

התקנה או פירוק חלקים.

יש לנקוט בזהירות רבה כאשר המוצר מכיל שמן   11
חם, מזון חם או נוזלים חמים, או סיר הבישול נמצא 
תחת לחץ. שימוש לא ראוי, כולל הזזת סיר הבישול 

עלול לגרום לפציעה אישית. בעת שימוש במוצר 
לבישול בלחץ, וודאו שהמכסה מורכב כראוי ונעול 

במקומו טרם השימוש.

אל תזיזו את המוצר בעת שימוש.  12

השתמשו בידיות שבצדדים בלבד לנשיאה או הזזה   13
של המוצר.

סיר הבישול המתפרק עלול להיות כבד מאוד כאשר   14
הוא מלא במזון. יש לנקוט בזהירות בעת הרמת 

הסיר מבסיס סיר הבישול.

אין להניח מזון או נוזלים ישירות לתוך המוצר מבלי   15
שהסיר מותקן. רק סיר הבישול המתפרק מיועד 

להכיל מזון ונוזלים.    

למניעת סכנת פיצוץ או פציעה, השתמשו רק   16
בטבעות הסיליקון של SharkNinja . אין 

להשתמש אם הטבעת קרועה או פגומה. 
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לפני הכנסת סיר הבישול המתפרק לתוך הבסיס,   17
וודאו שהסיר והבסיס יבשים לאחר ניגוב עם מטלית 

רכה.

אין להקפיץ או לטגן עם שמן בעת בישול בלחץ.  18

אין להשתמש בתכונת "בישול איטי" ללא מזון   19
ונוזלים בסיר הבישול המתפרק.

אין להשתמש במוצר זה לטיגון עמוק.  20

אין לחרוג מרמת המילוי המקסימלית המותרת בעת   21
בישול בסיר הלחץ. מילוי יתר על המידה עלול לגרום 
לפציעה אישית או נזק לרכוש ולהשפיע על השימוש 

הבטוח במוצר.

בעת בישול בלחץ של מזון שמתפשט )כמו ירקות   22
יבשים, שעועית, דגנים, אורז וכו'( אין למלא את 

הסיר יותר ממחציתו, או כפי שהוסבר בספר 
המתכונים של סיר הלחץ.

הקפידו תמיד על כמויות הנוזלים המינימליות   23
והמקסימליות כפי שהן מוגדרות בהוראות 

ובמתכונים.

מאכלים כגון: רוטב תפוחים, חמוציות, שיבולת שועל   24
ודגנים אחרים, אפונה, אטריות, מקרוני וספגטי 

עלולים לגרום להקצפה והתזה בעת בישול בסיר 
לחץ ולגרום לסתימת שסתום שחרור הלחץ. אין 

לבשל מאכלים אלה ומאכלים דומים המתפשטים 
בעת הבישול )כמו ירקות יבשים, דגנים ואורז( בסיר 
לחץ, אלא אם הוסבר אחרת בספר המתכונים של 

.™Ninja Foodi™ Tendercrisp

לפני שימוש, בדקו תמיד שאין חסימות או הפרעות   25
כלשהן בשסתום שחרור הלחץ ובשסתום הציפה 
האדום, נקו אותם במידת הצורך. בדקו ששסתום 

הציפה האדום שבמכסה סיר הלחץ נע בחופשיות.

אין לנסות לפתוח את מכסה סיר הלחץ במהלך או   26
לאחר בישול, אלא עד אשר הלחץ הפנימי השתחרר 

דרך שסתום שחרור הלחץ והסיר התקרר מעט. 
במידה והמכסה לא נפתח, הדבר מציין שעדיין קיים 
לחץ בתוך הסיר –אסור לפתוח את הסיר בכוח. כל 
לחץ שנותר בסיר עלול להיות מסוכן. אפשרו לסיר 
לשחרר את הלחץ בטבעיות או סובבו את שסתום 

שחרור הלחץ למצב VENT לשחרור האדים. 
היזהרו והימנעו ממגע עם האדים שמשתחררים 
מהסיר שעלולים לגרום לכוויות ופציעות. כאשר 

כל האדים השתחררו, שסתום הציפה האדום יהיה 
במצבו התחתון ויאפשר פתיחה של המכסה.

הרחיקו תמיד את הידיים, הפנים וחלקי גוף אחרים   27
משסתום שחרור הלחץ לפני או במהלך שחרור 

הלחץ. אדים נוספים עשויים להיפלט בעת פתיחת 
מכסה סיר הלחץ.

אסור להשתמש במוצר כאשר סיר הבישול   28
המתפרק, הטבעת סיליקון או המכסה פגומים. 

החליפו לפני שימוש.

וודאו תמיד לפני הפעלה שטבעת הסיליקון והמכסה   29
סגורים היטב.

השגחה צמודה של מבוגר הכרחית כאשר המוצר   30
בשימוש ליד ילדים.

קראו את כל ההוראות לפני שימוש

שמרו הוראות אלה
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הנחיות בטיחות חשובות
לשימוש ביתי בלבד 

31     בדקו בקביעות את המוצר וכבל החשמל שלו. אל 
תשתמשו במוצר כאשר כבל החשמל או התקע 

ניזוקים. אם המוצר אינו תקין או ניזוק באופן כלשהו, 
הפסיקו מידית את השימוש בו ופנו למוקד השירות 

לבדיקה, תיקון או כיוון הנדרשים.

השימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים או   32
שנמכרו ע"י SharkNinja עלולים לגרום 

לשריפה, התחשמלות או פציעה.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תשתמשו   33
במוצר זה לדבר אחר מלבד השימוש הייעודי. אל 

תשתמשו במוצר ברכבים נעים או ספינות. אל 
תשתמשו מחוץ לבית. שימוש לא ראוי עלול לגרום 

לפציעה.

כדי להימנע ממגע עם אדים חמים, אל תניחו את   34
הידיים ישירות מעל שסתום שחרור הלחץ.

כדי להימנע מסכנת כווייה או שסיר הלחץ לא יפעל,   35
וודאו שאטם הסיליקון נקי ומוצמד כראוי למכסה 

לפני בישול.

כאשר סיר הבישול המתפרק ריק, אסור לחמם   36
אותו יותר מ-10 דקות, כיוון שהדבר עלול לגרום נזק 

למשטח הבישול.

יש לנקוט בזהירות כאשר צורבים או מקפיצים   37
בשרים בשמן חם. הרחיקו את הידיים והפנים מסיר 
הבישול, ובמיוחד בעת הוספת מרכיבי מזון נוספים, 

מחשש לנתזי שמן חם.

יש לנקוט בזהירות בעת פתיחת המכסה, אדים   38
חמים נפלטים מיד עם פתיחת המכסה. אל תניחו 

אף פעם את הידיים או הפנים מעל הסיר בעת 
הסרת המכסה. השתמשו תמיד בכפפות חסינות 

חום בעת טיפול בסיר הבישול המתפרק.

אין להשתמש במוצר לבישול של מנות יבשות   39
מוכנות כגון מנה חמה וכד'.

בעת שימוש בתכונות "בישול איטי" או "צריבה\  40
הקפצה", הקפידו תמיד שהמכסה יהיה סגור 

ושסתום שחרור הלחץ יהיה במצב VENT. במידה 
והמכסה סגור אך שסתום שחרור הלחץ נמצא 

במצב SEAL יישמע צליל אזהרה, ובלוח התצוגה 
יופיע קוד שגיאה "VENT" כדי לציין את הצורך 

.VENT לסובב את שסתום שחרור הלחץ למצב

בעת שימוש בתכונת "בישול בלחץ", הקפידו תמיד   41
שמכסה סיר הלחץ יהיה נעול ולסובב את שסתום 

.SEAL שחרור הלחץ נגד כיוון השעון למצב

אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים, צמר פלדה או   42
כריות קרצוף לניקוי הסיר.

43  מזון שגלש עלול לגרום לכוויות חמורות. הרחיקו 
את המוצר וכבל החשמל מילדים. אל תאפשרו 

לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצוות שולחנות או 
דלפקים, או לגעת במשטחים חמים. אל תשתמשו 

אף פעם בשקע חשמל שנמצא מתחת למשטח 
העבודה או בכבל מאריך.

כדי להימנע ממגע בין המזון וגופי החימום, אין למלא   44
את סלסילת Cook & Crisp יתר על המידה.

אין לכסות את פתחי כניסת האוויר או פתחי יציאת   45
האוויר כאשר מכסה ההשחמה סגור. חסימת 

הפתחים עלולה לגרום לבישול לא אחיד, לנזק 
למוצר או לחימום יתר.
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כאשר המוצר בפעולה, נפלטים אדים חמים דרך   46
פתחי יציאת האוויר. הציבו את המוצר כך שפתחי 
יציאת האוויר לא יהיו ישירות לכיוון כבל החשמל, 

ארון או מוצרי חשמל אחרים. שמרו על טווח ביטחון 
בין הידיים והפנים ופתחי היציאה.

סיר הבישול, סלסילת Cook & Crisp והרשת   47
המתהפכת מתחממים מאוד בזמן תהליך הבישול. 

 Cook & בעת הוצאת סיר הבישול וסלסילת
Crisp הימנעו מהאדים והאוויר החמים הנפלטים. 

הניחו אותם תמיד על משטח חסין חום לאחר 
הוצאתם. אין לגעת באביזרים במהלך בישול או 

מידית אחריו.

אין לחבר אף פעם מוצר זה למפסק קוצב זמן חיצוני   48
או מערכת שלט רחוק נפרדת.

במידה ונפלט מהמכשיר עשן שחור, נתקו מידית   49
את המוצר מרשת החשמל והמתינו עד שהעשן 

 Cook & ייפסק לפני הוצאת סיר הבישול סלסילת
.Crisp

אפשרו לסיר זמן קירור של כ-30 דקות לפני טיפול,   50
ניקוי או אחסון.

כדי למנוע נזק אפשרי מהאדים, הציבו את המוצר   51
הרחק מקירות וארונות בזמן שימוש.

בעת שימוש במוצר, דאגו למרווחי אוורור מספקים   52
מעל המכשיר ומצדדיו.

 Cook & אין להשתמש בסיר הבישול, סלסילת  53
Crisp, הרשת המתהפכת או בכל אביזר אחר 

במכשיר מיקרוגל, טוסטר, תנור טורבו, תנור בישול 
או על משטח בישול קרמי, חשמלי או גז. השימוש 

 SharkNinja באביזרים שאינם מומלצים ע"י
עלול לגרום לפציעות.

וודאו שהמוצר נקי לפני שימוש.  54

55 אנא עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" לתחזוקה שוטפת של 
המכשיר. 

56 אין לאפשר מגע בין כבל החשמל ומשטחים חמים.

57 יש לנקוט בזהירות רבה בעת פתיחת מכסה סיר הלחץ 
לאחר בישול. כוויות חמורות עלולות להיגרם מהאדים 

הפנימיים. בעת הפתיחה, הרימו את המכסה והטו אותו 
הרחק ממכם.

58 המתח בשקעי החשמל יכול להשתנות ולהשפיע על 
ביצועי המוצר שלכם. כדי למנוע חולי אפשרי, השתמשו 

במד חום לבדיקה שהמזון שלכם מבושל לטמפרטורה 
המומלצת. 

59 נקטו בזהירות מרבית בעת סגירת מכסה ההשחמה, 
וודאו שלא נתקע מזון בצירים.

אין לחבל, לפרק או להוציא את שסתום הציפה   60
האדום או את מכלול שחרור הלחץ.

לניתוק המוצר, סובבו את כל הבקרים בלוח   61
ההפעלה למצב OFF ולאחר מכן נתקו את התקע 

משקע החשמל.

שמרו הוראות אלה
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AIR CRISP

AIR CRISP

AIR CRISP

1

2

3

4

5

6

7

8

חלקים ואביזרים

1. רשת מתהפכת

Cook & Crisp™ 2. סלסילת
3. רגליות פיזור חום ניתנות לפירוק

4.  סיר בישול 6 ליטר נשלף
5.  מכסה השחמה

6.  מגן חום
7.  לוח פיקוד 
8. בסיס הסיר

9. מכסה סיר הלחץ
10. שסתום שחרור הלחץ

11. שסתום ציפה
12 טבעת סיליקון

13. מכסה למניעת חסימות
14. פתח יציאת אוויר

15. תא איסוף שאריות עיבוי
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9
10

11

AIR CRISP

14

15

12

13

17

18

19

20

16

חלקים ואביזרים

16. רשת ™Cook & Crisp דו כווני
17. סיר רב תכליתי

18. רשת צלייה
19. תבנית לבצק

20. צלחת השחמה

מתחת למכסה סיר לחץ

)נמכרים בנפרד(
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   הערה: במהלך בישול, לכיוון הזמן או הטמפרטורה,  
   השתמשו לחצני החיצים מעלה או מטה. המוצר 

   יתייחס לכיוונים אלה מאותו הרגע.

השימוש בלוח הפיקוד

לחצני התכונות:

סיר לחץ: לבישול מהיר של מזון תוך שמירת הרכות.
אידוי: לבישול של מזונות עדינים בטמפרטורה גבוהה.

בישול איטי: לבישול מזון בטמפרטורה נמוכה ובפרקי 
זמן ארוכים.

בישול\צריבה: לצריבת בשרים, הקפצת ירקות, 
לבישול רטבים ועוד.

טיגון עם אוויר חם: להשחמה ופריכות של מזון עם 
מעט או ללא שמן כלל.

אפייה\צלייה: לשימוש במוצר כתנור עבור בשרים 
עדינים, פינוקים אפויים ועוד.

גריל: לקרמול והשחמה של מזון.

לחצני הפעלה
חיצי הטמפרטורה: מיועדים לכיוון הטמפרטורה ו\או 

רמת הלחץ.
חיצי הזמן: מיועדים לכיוון הזמן הבישול.

לחצן "התחל/עצור": לאחר בחירת טמפרטורת 
הבישול )או הלחץ( וזמן הבישול, לחצו על לחצן זה כדי 
להתחיל בפעולת הבישול. ניתן גם להפסיק את פעולת 
המוצר ע"י לחיצה על לחצן זה במהלך פעולת הבישול.

לחצן "שמירת חום": לאחר בישול בלחץ, אידוי או 
בישול איטי, המוצר יעבור אוטומטית למצב שמירת חום 

ויחל בספירת זמן. פעולת שמירת החום תפעל במשך 
12 שעות, אלא אם תלחצו על לחצן "שמירת חום" 
לביטול. מצב שמירת חום לא נועד לחימום מזון קר, 
אלא לשמור על המזון שהתבשל בסיר בטמפרטורה 

בטוחה.

לחצן  : לחצן זה מכבה את המוצר ומפסיק את 
פעולות הבישול.

STANDBAY: המתנה: לאחר 10 דקות ללא 
אינטרקציה עם לוח הפיקוד, המוצר יעבור למצב 

המתנה.

9

זמן

בישול/צריבה

התחל
עצור

טיגון באוויר חםאפייה/צלייהגריל

שמירת חום

סיר לחץבישול איטי אידוי

תוכניות

טמפרטורה



   הערה: לפני כל שימוש, וודאו שטבעת הסיליקון יושבת  
   היטב במקומה והכיסוי למניעת סתימות מותקן כראוי  

   על שסתום שחרור הלחץ.

P R E S S  
D O W N

לפני שימוש ראשון

הסירו והשליכו את כל חומרי האריזה, מדבקות   .1
פירסום וסרטי הדבקה מהמוצר.

הוציאו את האביזרים מהאריזה וקראו בעיון מדריך   .2
זה. שימו לב במיוחד להוראות ההפעלה, האזהרות 
והוראות הבטיחות כדי למנוע פציעה כלשהי או נזק 

לרכוש.

שטפו במים חמים וסבון את מכסה סיר הלחץ,   .3
סיר הבישול המתפרק, הסלסילה, הרשת ומגירת 

האיסוף, שטפו במים זורמים ויבשו היטב.

אין להכניס אף פעם את בסיס סיר הבישול או   .4
מכסה סיר הלחץ למדיח כלים. בדקו היטב שאין 
על מכסה סיר הלחץ לכלוך כלשהו החוסם את 

השסתומים.

טבעת הסיליקון ניתנת להתקנה בשני הצדדים   .5
שלה. הכניסו את טבעת הסיליקון מסביב לקצה 
החיצוני במגרעת המיועדת לכך מתחת למכסה. 
וודאו שהטבעת הוכנסה כראוי למקומה ונמצאת 

מתחת למגרעת בצורה שטוחה.

התקנת מגירת איסוף שאריות העיבוי

להתקנת המגירה, הכניסו אותה לתוך החריץ בבסיס סיר 
הבישול. הוציאו ושטפו אותה ביד לאחר כל שימוש.

הסרה והתקנה של הכיסוי למניעת סתימות

וודאו שהכיסוי למניעת סתימות נמצא במקומו הנכון 
לפני השימוש במכסה סיר הלחץ. הכיסוי מונע אפשרות 

סתימה של השסתום הפנימי במכסה סיר הלחץ, ומגן 
על המשתמשים מפני התזה אפשרית של מזון. יש לנקות 

אותו לאחר כל שימוש בעזרת מברשת ניקוי. להסרת 
הכיסוי, סובבו והרימו למעלה. להתקנתו חזרה, הניחו אותו 

במקומו ולחצו כלפי מטה.
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AIR CRISP

AIR CRISP

NINJA® FOODI™ TENDERCRISP™ השימוש ב

מדוע שני מכסים?

שני המכסים מאפשרים לכם לעבור בצורה חלקה 
בין כל שיטות הבישול המועדפות עליכם. השתמשו 

במכסה סיר הלחץ לריכוך מזון, ולאחר מכן, השתמשו 
במכסה ההשחמה לצורך השחמה פריכה של המזון.

השימוש במכסה ההשחמה

מכסה ההשחמה מחובר למוצר באמצעות ציר ומתוכנן 
לפתיחה קלה. המכסה ניתן לפתיחה במהלך כל פעולת 

בישול בטורבו כך שתוכלו לגשת למזון. כאשר פותחים 
את המכסה, הבישול נפסק, קוצב הזמן מושהה 

וגוף החימום שעל המכסה ייכבה. כאשר סוגרים את 
המכסה חזרה, פעולת הבישול וקוצב הזמן יחזרו 

לפעולה רגילה.

השימוש בתכונות הבישול עם מכסה ההשחמה

להפעלת המוצר, חברו אותו לשקע החשמל ולחצו 
. לאחר מכן על לחצן 

טיגון עם אוויר חם

1. לחצו על לחצן "טיגון באוויר חם" , טמפרטורת 
המחדל תופיע בצג. השתמשו בלחצני החיצים 

טמפרטורה לבחירת טמפרטורה 
.210˚ C 150 לבין˚ C שבין

2. השתמשו בחיצי הזמן לכיוון זמן הבישול בדקות עד 
שעה אחת.

3. כאשר הסיר מותקן, הכניסו לתוכו או את הסלסילה 
או את הרשת. כאשר מתקינים את הסלסילה חובה 

להתקין מתחתיה את רגליות המפזר.

או

   הערה: מומלץ לבצע חימום מקדים במשך 5 דקות  
  לפני הוספת מרכיבי מזון. בזמן חימום מקדים, 

  לפני סעיף 4, סגרו את המכסה ולחצו על לחצן "התחל/ 
   עצור" להתחלת הפעולה.
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4. הוסיפו מרכיבי מזון לסלסילה או לרשת. סגרו את 
המכסה ולחצו על לחצן  "התחל/עצור" להתחלת הבישול.

5. במהלך הבישול תוכלו לפתוח את המכסה, במידת 
הצורך, ולהוציא את הסלסילה החוצה לניעור או ערבוב 

של המזון להשחמה אחידה. לאחר מכן, החזירו את 
הסלסילה למקומה וסגרו את המכסה. לאחר סגירת 

המכסה, הבישול ימשיך אוטומטית מאותה נקודה בה 
עצרתם.

 הערה: אם תלחצו על לחצן "עצור" במצב "טיגון באוויר  
 חם", המוצר ימתין 10 שניות לפני מעבר   

 למצב המתנה.

אפייה \ צלייה

1. לחצו על לחצן "אפייה/צליה". טמפרטורת ברירת 
 TEMP המחדל תופיע בצג. השתמשו בלחצני החיצים

.210˚ C 120 לבין˚ C לבחירת טמפרטורה שבין

2. השתמשו בחיצי הזמן לכיוון זמן הבישול הרצוי. עד 
שעה בקפיצה של דקה, ובין שעה אחת ל-4 שעות 

בקפיצות של 5 דקות.

  הערה: במידה וזמן הפעולה שנקבע הוא לשעה אחת  
  או פחות, השעון יציג את הזמן בדקות ושניות. אם  

  זמן הפעולה גדול משעה, השעון יספור לאחור בדקות  
  שלמות.

  הערה:  מומלץ לבצע חימום מקדים של  
  5 דקות לפני הכנסת המזון. אם החימום המקדים  

  מתבצע לפני שלב 3, סגרו את המכסה, ולחצו על לחצן  
  "התחל/עצור" להתחלת פעולה.

3. הוסיפו מזון, יחד עם אביזרים הנדרשים לפי המתכון, 
לתוך הסיר. סגרו את המכסה ולחצו על לחצן ההפעלה 

להתחלת הבישול.

4. בסיום הבישול, המוצר ישמיע צלילי "ביפ".
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AIR CRISP

AIR CRISP

AIRCRISP

גריל

1. לחצו על לחצן "גריל"

2. כוונו בעזרת חיצי הזמן את זמן הבישול, 
    עד ל-30 דקות.

2. הניחו את הרשת בתוך הסיר כפי שנראה באיור מטה  
    או כפי שמוסבר בהנחיות שבמתכון.

4. הניחו את המזון על הרשת, וסגרו את המכסה.

5. לחצו על לחצן "התחל/עצור" להתחלת הבישול.

6. כאשר פעולת הבישול תסתיים, המוצר ישמיע צלילי  
   "ביפ".

NINJA® FOODI™ TENDERCRISP™ השימוש ב

   הערה: בעת שימוש בתכונת הגריל, לא נדרש לכוון את  
   הטמפרטורה.
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AIR CRISP

AIR CRISP

2. הרכיבו את מכסה סיר הלחץ ע"י התאמת החץ 
שבחזית המכסה עם החץ שבחזית בסיס סיר הבישול. 

לאחר מכן, סובבו את המכסה עם כיוון השעון עד 
שינעל במקומו.

4. הפעילו את המוצר. לחצו על לחצן "סיר לחץ", המוצר 
יפעל בלחץ ברירת מחדל גבוה )HI(. כוונו את הזמן לשתי 

דקות. לחצו על לחצן "התחל/עצור" להתחלת פעולה.

5. סיר הבישול שלכם יחל לבנות לחץ, המצוין ע"י הנורות 
המסתובבות בצג. המוצר יחל בספירה לאחור כאשר הוא 

בלחץ מלא. 

6. בסיום הספירה לאחור, סיר הלחץ ישמיע צליל "ביפ", 
ויעבור אוטומטית למצב שמירת חום, ויחל לספור זמן.

7. סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב VENT לצורך 
שחרור מהיר של האדים. זרם מהיר של אדים ייפלט 

מהשסתום. וכאשר ישתחררו כל האדים ניתן יהיה לפתוח 
את המוצר. 

3. וודאו שסתום שחרור הלחץ שעל המכסה נמצא 
.SEAL במצב

בדיקת לחץ

היכרות עם הבישול בלחץ גבוה

כדי שתכירו טוב יותר את תכונת הבישול בלחץ גבוה 
ולהתחיל לבשל. מומלץ ביותר למשתמשים בפעם 

הראשונה לבצע הפעלת ניסיון עם מים בלבד.

1. הכניסו את הסיר לתוך בסיס סיר הבישול והוסיפו 
700 מ"ל של מים בטמפרטורת החדר לתוך הסיר.
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  הערה: במהלך שחרור אדים טבעי תוכלו לשחרר את   
  יתרת הלחץ במהירות ע"י סיבוב השסתום למצב  

.VENT  

 אזהרה: זהירות, אדים חמים נפלטים.

NINJA® FOODI™ TENDERCRISP™ השימוש ב

שחרור לחץ טבעי בהשוואה לשחרור לחץ מהיר

שחרור לחץ טבעי: בסיום הבישול בלחץ, האדים 
ישתחררו בטבעיות מהמוצר ככל שהוא מתקרר. הדבר 

יכול להמשך עד 20 דקות ואף יותר, בתלות בכמות 
הנוזלים והמזון שבסיר. במהלך זמן זה, המוצר יעבור 
למצב שמירת חום. במידה ותרצו לכבות את שמירת 

החום לחצו על לחצן "שמירת חום". בסיום שחרור 
הלחץ בטבעיות, שסתום הציפה האדום ייפול למטה. 

שחרור לחץ מהיר: השתמשו רק במידה והדבר נדרש 
ע"פ המתכון שלכם. בסיום פעולת הבישול בלחץ ונורית 
"שמירת חום" נדלקה, סובבו את שסתום שחרור הלחץ 

למצב VENT לשחרור מידי של הלחץ דרך השסתום.

גם לאחר שחרור טבעי של הלחץ או שחרור הלחץ 
באמצעות השסתום, יישארו עדיין מעט אדים במוצר 

שישתחררו רק כאשר תפתחו את המכסה. הרימו את 
המכסה והטו אותו הרחק מכם, וודאו שטיפות שהתעבו 

לא ינטפו לתוך בסיס הסיר.

בניית לחץ 

ככל שנבנה לחץ בתוך הסיר, בצג לוח הפיקוד יופיעו 
נוריות מסתובבות. זמן בניית הלחץ משתנה ותלוי 

בכמות המזון והנוזלים בסיר. עם הגעת הסיר ללחץ 
גבוה, המכסה ננעל מסיבה בטיחותית, ולא ישתחרר 

מהנעילה עד אשר הלחץ ירד. כאשר הסיר מגיע ללחץ 
מלא, שסתום הציפה במכסה יבלוט כלפי מעלה. מחזור 

הבישול בלחץ יחל וקוצב הזמן יחל לספור זמן לאחור. 
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  הערה: מכסה סיר הלחץ לא ישתחרר מנעילתו עד 
  אשר כל הלחץ ישתחרר. ראו עמוד 16.

AIR CRISP

התקנה והסרה של מכסה סיר הלחץ

הניחו את מכסה סיר הלחץ על המוצר כאשר הסימן     
על המכסה תואם בדיוק לסימן  על הבסיס. סובבו את 

המכסה עם כיוון השעון עד שיינעל במקומו.

לשחרור מכסה סיר הלחץ, סובבו אותו נגד כיוון השעון. 
הרימו אותו כלפי מעלה והרחיקו  ממכם, כיוון שנותרים 

אדים בתוך הסיר הנפלטים בעת פתיחתו. 

התקנה

פירוק

16



NINJA® FOODI™ TENDERCRISP™ השימוש ב

השימוש בתכונות הבישול עם מכסה סיר הלחץ

להפעלת המוצר, חברו את המכשיר אל רשת החשמל, 
. ולחצו על לחצן 

בישול בלחץ גבוה

1. הכניסו את מרכיבי המזון ולפחות 200 מ"ל של נוזל 
לתוך הסיר, כולל אביזר נדרש ע"פ המתכון שלכם. אין 

לחרוג מהקו המסומן "סיר לחץ" MAX בעת בישול 
בלחץ.

2. בצעו את השלבים בעמוד 17 לצורך התקנת מכסה סיר 
.SEAL הלחץ. סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב

3. לחצו על לחצן "סיר לחץ". לחץ ברירת המחדל יופיע 
בצג, השתמשו בחיצים מעלה ומטה של הטמפרטורה  

.LOW או לחץ נמוך HIGH כדי לבחור לחץ גבוה-

4. כוונו את סמן הבישול הרצוי בעזרת לחצני החיצים של 
הזמן. עד שעת בישול הדילוג הוא בדקות, ובין שעה עד 4 

שעות, הדילוג הוא ב-5 דקות.

5. לחצו על הלחצן "סיר לחץ". בצג תופיע תצוגת נוריות 
מסתובבות. כאשר המוצר מגיע לטמפרטורה הנכונה, 

תתחיל ספירה לאחור של הזמן שכיוונתם.

6. כאשר פעולת הבישול מסתיימת, המוצר משמיע צליל 
"ביפ" ואוטומטית עובר למצב שמירת חום, ומתחיל לספור 

זמן קדימה החל מ-00:00.

7. אפשרו ללחץ בסיר להשתחרר בטבעיות, או אם המתכון 
 VENT מנחה, סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב

לשחרור מהיר של האדים דרך השסתום.

  הערה: בעת בישול אורז, שעועית או מרכיבי מזון  
  מתפשטים אחרים, אין למלא את הסיר יותר ממחציתו.

  הערה: בתום פעולת הבישול בלחץ גבוה, תוכלו ללחוץ  
  על לחצן "שמירת חום" לביטול פעולת שמירת  

  החום.

  הערה: במידה וזמן ההפעלה הוא שעה אחת או פחות,  
  השעון יספור את הזמן לאחור בדקות ושניות. אם זמן  

  ההפעלה גדול משעה אחת, השעון יספור לאחור  
  בדקות בלבד.
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AIR CRISP

AIR CRISP

AIR CRISP

OR

אידוי

1. הוסיפו 240 מ"ל של נוזלים )או כמות של נוזלים 
שמצוינת במתכון( לתוך הסיר, והכניסו לאחר מכן את 

הרשת המתהפכת או את הסלסילה עם המזון לתוך 
הסיר.

2. התקינו את מכסה סיר הלחץ ע"פ שלבי הפעולה 
המתוארים בעמוד 17. סובבו את שסתום שחרור הלחץ 

.VENT למצב

4. לחצו על לחצן "התחל/עצור".

5. סיר הבישול יחל אוטומטית בפעולת חימום מקדים 
להביא לרתיחת נוזל האידוי. בצג תופיע תצוגת 

נוריות מסתובבות במהלך זמן זה. ברגע שהסיר מגיע 
לטמפרטורה הנכונה, תחל ספירה לאחור של הזמן 

שכיוונתם.

6. בסיום זמן הבישול, המוצר ישמיע צליל "ביפ" ויעבור 
אוטומטית למצב שמירת חום. אם שסתום הציפה האדום 

קפץ למעלה, המתינו עד שירד ורק אז תוכלו לפתוח את 
המכסה.

3. לחצו על לחצן "אידוי". לחצו על לחצני החיצים "זמן" 
לכיוון זמן הבישול עד 30 דקות, בדילוג של דקות.

  הערה: כיוון הטמפרטורה אינו זמין או נדרש בזמן 
  שימוש בתכונת האידוי.

  הערה: לאחר סיום פעולת האידוי, תוכלו ללחוץ על  
  לחצן "שמירת חום" כדי לבטל את מצב שמירת  

  החום.
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AIR CRISP

AIR CRISP

NINJA® FOODI™ TENDERCRISP™ השימוש ב

 בישול איטי

1. הוסיפו את מרכיבי המזון לסיר. אין לחרוג מהקו 
המסומן ב-MAX בעת פעולת הבישול האיטי.

2. התקינו את מכסה סיר הלחץ ע"פ השלבים 
המתוארים בעמ' 17. סובבו את שסתום שחרור הלחץ 

.VENT למצב

בישול \ צריבה

1. הכניסו את הסיר.

3. לחצו על הלחצן "בישול איטי". טמפרטורת ברירת 
המחדל תופיע בצג. בעזרת לחצני החיצים של 

הטמפרטורה, בחרו או מצב גבוה HIGH או מצב נמוך 
.LOW

2. לחצו על לחצן "בישול/צריבה". בצג תוצג טמפרטורת 
ברירת המחדל. בעזרת לחצני החיצים של הטמפרטורה 
כוונו את אחת מהאפשרויות הבאות: נמוך, בינוני-נמוך, 

בינוני, בינוני-גבוה, גבוה.

3. לחצו על לחצן "התחל/עצור" כדי להתחיל בפעולת 
הבישול.

4. לכיבוי פעולת הצריבה \ הקפצה לחצו על לחצן "התחל/
עצור". למעבר לתכונת בישול אחרת, לחצו על לחצן 

התכונה המתאימה.

4. בעזרת לחצני החיצים של הזמן כוונו את זמן הבישול, 
עד 12 שעות בקפיצות של 15 דקות.

5. לחצו על לחצן "התחל/עצור" להתחיל בפעולת הבישול.

6. בסיום זמן הבישול, המוצר ישמיע צליל "ביפ" ויעבור 
אוטומטית למצב שמירת חום.

  הערה: בפעולת בישול איטי במצב HIGH ניתן לכוון זמן  
  LOW שבין 4 ל-12 שעות. בפעולת בישול איטי במצב  

  ניתן לכוון זמן שבין 6 ועד 12 שעות.

  הערה: בתכונת "בישול \ צריבה" אין כיוון זמן זמין 
  או נדרש.

  הערה: תוכלו להשתמש בתכונת בישול זו עם מכסה  
  ההשחמה במצב פתוח ללא מכסה סיר לחץ או עם  

  מכסה סיר הלחץ כאשר שסתום שחרור הלחץ 
 .VENT במצב  

  הערה: השתמשו תמיד בכלי בישול מטפלון שהמזון אינו  
  נדבק אליהם בסיר הבישול. אל תשתמשו בכלי מתכת,  

  כיוון שהם ישרטו את הציפוי המיוחד של הסיר.
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AIR CRISP

ניקוי ותחזוקה

ניקוי: שטיפה במדיח כלים ושטיפה ידנית

יש לנקות את המכשיר היטב לאחר כל שימוש.

1. נתקו את המכשיר מרשת החשמל לפני הניקוי.

2. לעולם אל תניחו את בסיס המכשיר במדיח כלים או 
תטבלו אותו במים או בכל נוזל אחר.

3. את בסיס המכשיר ולוח הפיקוד יש לנקות בעזרת 
מטלית לחה.

4. ניתן לשטוף במדיח כלים את סיר הבישול, טבעת 
הסיליקון, רשת הבישול, הסלסילה ורגליות הפיזור.

5. את מכסה סיר הלחץ, כולל שסתום שחרור הלחץ 
והכיסוי למניעת סתימות, יש לשטוף במים וסבון כלים. 

אין לשטוף את מכסה סיר הלחץ וכל אחד מחלקיו 
במדיח כלים, ואין לפרק את שסתום שחרור הלחץ או 

את מכלול שסתום הציפה האדום.

6. לניקוי מכסה ההשחמה יש להשתמש במטלית 
רטובה או במגבת נייר לאחר שגוף המכסה התקרר.

7. במידה ושאריות מזון נדבקו לסיר הבישול, הרשת 
או הסלסילה, מלאו את הסיר במים והשרו אותם לפני 

ניקוי. אין להשתמש בכריות ניקוי שוחקות. השתמשו רק 
בנוזל ניקוי לכלים וכרית ניקוי מניילון.

8. ייבשו היטב את כל החלקים לאחר כל שימוש.

הסרה והתקנה של טבעת הסיליקון

להסרת טבעת הסיליקון, משכו אותה החוצה, קטע 
אחרי קטע, ממגרעת טבעת הסיליקון. ניתן להתקין את 
הטבעת כאשר אחד משני הצדדים מופנה כלפי מעלה. 

להתקנתה חזרה, לחצו עליה כלפי מטה לתוך המגרעת, 
קטע אחרי קטע.

לאחר שימוש, הסירו את שאריות המזון מטבעת 
הסיליקון ומהכיסוי למניעת חסימות.

שמרו על ניקיון טבעת הסיליקון כדי למנוע ריחות. 
שטיפתה במים חמים וסבון או במדיח כלים עשוי להסיר 

ריחות. למרות זאת, ספיגת ריחות וחומצות מזון הינם 
דבר טבעי לחלוטין. מומלץ שתהיה לכם יותר מטבעת 

סיליקון אחת לשימוש. 

לעולם אל תמשכו את טבעת הסיליקון בכוח, הדבר 
עלול לעוות אותה ואת המגרעת ולהשפיע על אטימת 
הלחץ. טבעת עם סדקים, חתכים או נזקים אחרים יש 

להחליף מיד.

טבעת הסיליקון

מגרעת טבעת 
הסיליקון
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מדריך לאיתור תקלות

מדוע לוקח למכשיר זמן רב מידי להגיע ללחץ? כמה זמן לוקח להגיע ללחץ?

• זמני הבישול עשויים להשתנות בהתאם לטמפרטורה שנבחרה, הטמפרטורה הנוכחית של סיר הבישול והטמפרטורה  
  והכמות של מרכיבי המזון.

• בדקו וודאו שטבעת הסיליקון יושבת היטב במקומה ושטוחה כנגד המכסה, אתם צריכים להיות מסוגלים למשוך אותה 
  קלות ולסובב אותה.

• בדקו שמכסה סיר הלחץ נעול כראוי, ושסתום שחרור הלחץ במצב SEAL בעת בישול בלחץ.

מדוע הזמן נספר לאחור בצורה כה איטית?

• אפשרי שכיוונתם שעות במקום דקות. בעת כיוון הזמן, בתצוגה ניתן יהיה לראות MM:HH והזמן יתווסף \ יתחסר 
בקפיצות של דקות.

כיצד אוכל לדעת שהמוצר בונה לחץ?

• הנוריות המסתובבות בתצוגה מציינת כי נבנה לחץ בסיר.

הנוריות מסתובבות בתצוגה בעת שימוש בתכונות PRESSURE או אידוי

• הדבר מציין כי המוצר בונה לחץ או במצב חימום מקדים בעת שימוש בתכונות "סיר לחץ" או "אידוי". כאשר  
  המוצר מסיים את תהליך בניית הלחץ, תחל ספירה לאחור של זמן הבישול.

יוצאים הרבה אדים מהמוצר בעת שימוש בתכונת אידוי

• שחרור אדים דרך שסתום שחרור הלחץ הינו דבר תקין. השאירו את לחצן שחרור הלחץ במצב VENT במצבי אידוי, 
  בישול איטי וצריבה\הקפצה.

מדוע איני יכול להסיר את מכסה סיר הלחץ?

• כאמצעי בטיחות, מכסה סיר הלחץ לא ייפתח עד שהלחץ ישתחרר לחלוטין. סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב  
  VENT לשחרור מהיר של הלחץ דרך השסתום. פרץ מהיר של אדים ייפלט דרך השסתום. כאשר כל האדים השתחררו,  

  ניתן יהיה לפתוח את המכסה. סובבו את מכסה סיר הלחץ נגד כיוון השעון, הרימו את המכסה והרחיקו ממכם.

האם שסתום שחרור הלחץ אמור להיות חופשי?

• כן. שסתום שחרור הלחץ חופשי במכוון. הוא מאפשר מעבר מהיר וקל בין המצבים SEAL ו-VENT ומסייע לווסת את  
  הלחץ ע"י שחרור כמויות קטנות של אדים במהלך בישול כדי לקבל תוצאות בישול נהדרות. וודאו שהשסתום מכוון 

  למצב SEAL בעת בישול בלחץ, ובמצב VENT  בעת שחרור אדים מהיר.

המכשיר שורק ואינו מגיע ללחץ גבוה.

• וודאו שסתום שחרור הלחץ נמצא המצב SEAL. במידה ועשיתם זאת ועדיין נשמעת שריקה, הדבר מצביע על כל 
שטבעת הסיליקון אינה במקומה באופן מלא. לחצו על לחצן "התחל/עצור" כדי להפסיק את הבישול, שחררו את הלחץ 
ע"י סיבוב השסתום למצב VENT והסירו את מכסה סיר הלחץ. לחצו כלפי מטה על טבעת הסיליקון כך שתהיה צמודה 

לדופן בתוך המגרעת. ברגע שהתקנתם אותה כראוי תהיו מסוגלים לסובב אותה.
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המוצר סופר זמן קדימה במקום לאחור

• מחזור הבישול הסתיים והמוצר במצב שמירת חום.

מה משך הזמן הנדרש לשחרור הלחץ?

• שחרור מהיר אורך פחות מ-2 דקות. שחרור לחץ טבעי מעל 20 דקות, בתלות בסוג המזון ו\או כמות הנוזלים והמזון 
  בתוך הסיר.

הודעת שגיאה "POT" מופיעה בלוח התצוגה

• סיר הבישול אינו נמצא בתוך יחידת הבסיס. סיר הבישול נדרש בכל תכניות הבישול.

הודעת שגיאה "LID" מופיעה בלוח התצוגה ואייקון המכסה מהבהב.

• הותקן המכסה הלא נכון לתוכנית הבישול המבוקשת. חברו את מכסה סיר הלחץ וסגרו אותו, במידה וברצונכם  
  להשתמש בתוכניות בישול בלחץ גבוה, בבישול איטי, אידוי, צריבה\הקפצה או שמירת חום.

הודעת שגיאה "SHUT" מופיעה בלוח התצוגה.

• מכסה ההשחמה פתוח ונדרש לסגור אותו כדי להפעיל את התכונה הרצויה.

הודעת שגיאה "VENT" מופיעה בלוח התצוגה

• בזמן בניית לחץ בתוך הסיר בתוכניות בישול איטי או צריבה\השחמה, הודעת שגיאה זו מציינת שסתום שחרור הלחץ  
.SEAL נמצא במצב  

• סובבו את שסתום שחרור הלחץ למצב VENT והשאירו אותו במצב זה ליתרת הזמן של תכנית הבישול.

• במידה ולא תעבירו את השסתום למצב VENT תוך 5 דקות, התכנית תתבטל והמכשיר יכבה.

הודעת שגיאה "WATR" מופיעה בלוח התצוגה בעת שימוש בתכנית האידוי.

• כמות המים בסיר נמוכה מידי. הוסיפו עוד מים בסיר כדי להמשיך בתכנית האידוי.

הודעת שגיאה "WATR" מופיעה בלוח התצוגה בעת שימוש בתכנית הבישול בלחץ

• הוסיפו נוזל נוסף לסיר הבישול לפני הפעלה מחודשת של מחזור הבישול בלחץ.

.SEAL וודאו שסתום שחרור הלחץ נמצא במצב •

• וודאו שטבעת הסיליקון מותקנת כראוי.

הודעת שגיאה "HOT" מופיעה בלוח התצוגה

• מציין שהמוצר התחמם יתר על המידה. אפשרו למוצר להתקרר.

• ברגע שהמוצר התקרר, וודאו שלא נקרש מזון בתחתית הסיר וקיימת כמות מספיקה של נוזלים בסיר בהתאם למתכון  
  אותו אתם מכינים.

מדריך לאיתור תקלות

22



1.  להשחמה אחידה, וודאו שמרכיבי המזון מסודרים בשכבה אחידה בתחתית סיר הבישול ואינם מונחים אחד על השני.  
     במידה ומרכיבי המזון מונחים אחד על השני, הקפידו לנער אותם במחצית זמן הבישול.

2.  מרכיבי מזון קטנים שעלולים ליפול דרך הרשת, אנו ממליצים לעטוף בנייר פרגמנט או נייר כסף. 

3. כאשר עוברים מתכנית בישול בלחץ לשימוש במכסה ההשחמה, מומלץ לרוקן את הסיר משאריות הנוזלים לתוצאות  
    השחמה מיטביות.

4. לחצו לחיצה ממושכת על חץ הזמן העליון או חץ הזמן התחתון כדי לכוון את תצוגת הזמן במהירות.

5. השתמשו בתכונת שמירת חום כדי לשמור את המזון חם בטמפרטורה בטוחה לאחר בישול. כדי למנוע מהמזון  
    להתייבש, אנו ממליצים להשאיר את המכסה סגור, ולהמשיך ולהשתמש בתכונה זו עד סמוך למועד ההגשה. לחימום 

    חוזר של מזון, השתמשו בתכנית "טיגון באוויר חם".

6. כדי שהמוצר יבנה לחץ במהירות, כוונו לתכנית "בישול/צריבה" במצב HIGH. ברגע שהמוצר מוכן לבישול  
    בלחץ, לחצו על לחצן "סיר לחץ" והמשיכו כרגיל כפי שרצוי.

עצות מועילות
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קאיה מולטימדיה בע"מ.  
ח.פ :514985381   
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כתובת: היסוד 5 תל אביב
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