
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



  



 

יש  ,כדי להפחית את הסיכון לפציעה, שריפה, התחשמלות או נזק לרכוש  ַאזָהָרה • אנא קרא בעיון לפני השימוש • לשימוש ביתי בלבד  הוראות בטיחות חשובות
 ו ל לשימוש שאינו מיועד אזהרות ממוספרות והוראות עוקבות אל תשתמש במכשיר להקפיד תמיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים, כולל הדברים הבאים

 
 .מכשיר והאביזרים שלוקרא את כל ההוראות לפני השימוש ב 1
 .סיכון למשתמשיות  חלקים נעים שעלולים לה חיבורי חשמל ו המכיל  היחידה הזו.אזהרות והוראות כל  התבונן בקפידה ועקוב אחר  2
 .נוזל כל עם הבקרהפאנל אין לרסס את בסיס המנוע או   .לוח בקרה במים או נוזלים אחרים אל תטבול את בסיס המנוע או 3
 .ולהפעיל בבטחה את המכשיר שלך  יש לך את כל החלקים הדרושים כדי כראויש   מלאי של כל התכולה כדי להבטיח  בדוק  4
 .עולהאין לשחרר את החלקים כשהמסחטה נמצאת בפ .לפני הפעלת המנועיושב על משטח יציב המכשיר ודא תמיד ש 5
 .לחלוטין לפני הפירוק ודא שהמנוע נעצר .כל שימוש הקפד לכבות את המכשיר לאחר 6
 .חלקים, ולפני הניקוי  לפני הרכבה או פירוק.  מכשיר מהשקעה כבה את המכשיר ולאחר מכן נתק את  7
 .ם אוכלמגע עבאים ב לפני השימוש, שטפו את כל החלקים ש 8
 . עם שירות הלקוחות במידה וישור קשר  כשיר אם יש נזק חשוד, צלפני כל שימוש, בדוק את המ 9

 . מיועד לשימוש ביתי מקורה זה .אל תשתמש במכשיר זה בחוץ 10
 אם התקע לא נכנס במלואו  (הפחית את הסיכון להתחשמלותל.(רחב יותר מהשני למכשיר זה יש תקע מקוטב )אחד  11

 .אל תשנה את התקע בשום אופן .לשקע, הפוך את התקע
 . או תקע פגומים  מאריך כבלאל תפעיל שום מכשיר עם   12
 התקע על   למכשיר זה יש סימונים חשובים 13
 .עם מכשיר זה   אין להשתמש בכבלים מאריכים 14
 .שום נוזל  עםכבל החשמל  האו  הלם, אל תטבול את המכשיר  כדי להגן מפני הסיכון של חשמל 15
 .מכשירה   עלול להיתקע ולמשוך את החוט .קצוות של שולחנות או דלפקים אל תאפשר לכבל לתלות מעל 16
 .ומכשירי חימום אחרים  מגע עם משטחים חמים, כולל תנוריםאל תאפשר ליחידה או לכבל ל 17
 .מפולסו יבש משטח השתמש תמיד במכשיר על  18
 .המכשיר נמצא בשימוש ליד ילדיםיש צורך בפיקוח כאשר , מכשיר  האל תאפשר לילדים להפעיל את  19
 לקוי אנשים עם כושר גופני  בידי שימוש מכשיר זה אינו מיועד ל  20
 המוצר המסופקים עם  השתמש רק באביזרים מצורפים ובאביזרים 21
 , השתמש בחבל או בחתיכה אחרת יא פועלתפצים לתוך פתח המסחטה בזמן שה חאל תכניס את האצבעות שלך או   22

 .שארית המזוןהסיר יבוי מנוע ולפרק מסחטה ללככאשר שיטה זו אינה אפשרית, סובב  .של פירות או ירק כדי לדחוף אותו למטה
 .בעת טעינה והפעלה ידיים, שיער ובגדים הרחיקו  23
 .חלקים נעיםעם  מכשיר, הימנע ממגע  במהלך ההפעלה והטיפול ב 24
 .מסננת מסתובבת פגומה אין להשתמש במכשיר אם 25
 .מיכל העיסה במקום אין להפעיל את המכשיר בלי 26
 .מיקרוגלכניס  מכשיר לאין לה 27
 .בזמן השימוש לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה 28
 .פה שרי   שיכולה להוות סיכון שללגרום להצטברות לחץ   פעולה זו עשויה.נוזלים חמיםהכניס אין ל 29
 .   לעולם אל תפעיל את המכשיר ללא מכסים 30 
 פציעה. להתנפץ ולגרום ל עלולה לגרום למיכל מכסה הסרת  המכסה סגור, לפני ההפעלה, ודא ש  31
 דקות לפני השימוש 2-כ ַלֲחכֹות .ישבית את המנוע באופן זמניאם המכשיר עמוס יתר על המידה,  33 
 .אל תמיס מרכיבים חמים 34
 ,קליפות קשות מפירות כמו תפוזיםקליפות ו מנגו או שזיפים, כמו גם הסר את הזרעים והחרצנים כגון 35
 . בזמן שהיחידה פועלת לניקוי אין להוסיף מים  36
 .מנוע לפני הניקויהבסיס  כבה את המכשיר ונתק את  40 
 .קרח למסחטה  או  קפואיםקות יראין להוסיף פירות קפואים,   41

 


