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KENWOOD הוראות בטיחות למכשיר

לכבות את המכשיר ולנתקו ממקוריש ,מוש או בזמן ניקוי המכשירשיבמהלך  •

 .הנעיםלחלקים גישה  ולפני ,הזינה לפני החלפת האביזרים
.עד לשימוש על ידי אנשים הלוקים בבריאותם ללא השגחהמכשיר זה לא מיו •
הרחיקו ילדים מהמכשיר ולעולם אל תאפשרו לכבל לתלות במקום בו ילדים יכולים •

. לאחוז בו
לעולם אל תכניסו. הרחיקו את אצבעותיכם מהחלקים הנעים והכלים המותקנים •

.במכניזם הציר' את אצבעותיכם וכו
.ר ללא השגחהלעולם אל תשאירו את המכשי •
ראו בפרק: הביאו אותה לבדיקה או לתיקון. לעולם אל תשתמשו במכונה פגומה •

. 5' עמ', שירות'
.לעולם אל תשתמשו בכלי שאינו מורשה •
הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך, 4לעולם אל תעברו את הקיבולות המרביות בעמוד  •

!נזק זה לא ייכלל במסגרת אחריות. למכשיר
.לשחק ליד המכשיר אל תתנו לילדים •
.השתמשו במכשיר זה רק לשימוש הביתי המיועד שלה •
וודאו שהראש נעול. כיוון שהוא כבד, שימו לב כשאתם מרימים את המכשיר •

. הכלים והכבל מאובטחים לפני ההרמה, ושהקערה

 לפני החיבור

ודאו שאספקת החשמל שלכם זהה לזאת המוצגת בתווית בצידו התחתון של •

. לכםהמכשיר ש
.חייבים להאריק מכשיר זה: אזהרה •

 :הערה

.יש להחליפם אך ורק במעבדה מורשית של קנווד, או התקע ניזוקו/במידה והכבל ו •
 .ראו רשימת תחנות שירות

.EEC/89/336מכשיר זה תואם את הנחיית האיחוד האירופאי 
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  . ו של כבל החשמליש לבדוק מדי פעם את תקינות
  .אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק

 תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת 
 .ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו. שירות מוסמכת

חלקי המכשיר
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 מיקסרה

 מה מן השימושים שלהםכלי הערבוב וכ

 Kמערבל 

,מילוי, זיגוג, מאפים, עוגיות, להכנת עוגות •
.אקליירים ופירה תפוחי אדמה

 מקצפה

,מרנגים, עוגות ספוג דלות שומן, בלילה, קצפת, להכנת ביצים •
עבור  במקצפהאין להשתמש . סופלה, מוסים, עוגות גבינה

עלולים  אתם -) כגון הקצפת שומנים וסוכר(תערובות כבדות 

 .בלתי הפיך להסב לו נזק
  וו הלישה

עבור תערובות שמרים •

  השימוש במיקסר שלכם

הרימו את ידית שחרור הראש שבחלקו האחורי של המכשיר  .1

 .�ובה בעת הרימו את הראש עד שיינעל במצבו המורם , �
  כדי לחבר אביזר

  .�דחפו כלפי מעלה עד שייעצר ולאחר מכן סובבו  .2
לחצו כלפי מטה וסובבו עם כיוון , יסהתאימו את הקערה לבס .3

 .�השעון כדי לנעול 
הרימו את ידית שחרור הראש שבחלקו האחורי של המכשיר  .4

 .ובה בעת הנמיכו את ראש המיקסר
של המיקסר " מוכן לשימוש"נורית , חברו למקור המתח .5

 .תואר
  .הדליקו באמצעות העברת מתג המהירות להגדרה הרצויה .6

  להסרת אביזר

  .וסובבו והסיר .7

 חשוב

המכשיר יפסיק, אם ראש המיקסר מורם במהלך פעולה •

הנמיכו , כדי להפעיל מחדש את המיקסר. לעבוד באופן מיידי

, העבירו את מתג המהירות למצב הכיבוי, את ראש המיקסר
. המתינו מספר שניות ולאחר מכן חזרו ובחרו במהירות

 .המיקסר אמור לחדש את פעולתו באופן מיידי

של המיקסר" מוכן לשימוש"נורית , יקסר מורםכאשר ראש המ •
הנורית תואר כאות לכך , כאשר הראש מורד. תכבה

 .שהמיקסר מוכן לשימוש
  עצות

.כבו את המכשיר וגרדו את הקערה בעזרת מרית בעת הצורך •

למשל, לשילוב איטי של מרכיבים השתמשו במצב הקיפול  •

יכם כל שעל. בעת ערבוב קמח ופירות לתערובות של עוגה

המיקסר יפעל . לעשות הוא להעביר את המתג למצב 
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. '0'לאחר מכן יש להחזיר את המתג למצב . במצב קיפול
 .חזרו לפי הצורך

.מומלץ להקציף ביצים בטמפרטורת החדר •

ודאו כי אין כל שומן או חלמון על, לפני הקצפת חלבוני ביצים •

.המקצף או בקערה

אלא אם כן נאמר, השתמשו במרכיבים קרים להכנת מאפים •

.אחרת במתכון

תמיד, בעת הקצפת שומן וסוכר לצורך הכנת תערובות עוגה •

.השתמשו בשומן בטמפרטורת החדר או רככו אותו תחילה

המיועדת" הפעלה רכה"המיקסר שלכם מצויד בתכונת  •

כאשר , עם זאת. להפחית את כמות הנוזלים הנשפכים

, ר מופעל כשבקערה תערובת כבדה כגון בצקי לחמיםהמכשי
אתם עשויים להבחין כי חולפות מספר שניות עד שהמיקסר 

 .מגיע למהירות הנבחרת

.אתם עלולים לגרום לעומס יתר על המכשיר –אין לחרוג מעבר לקיבולת המרבית  •

.דקות בין העומסים 20יש לאפשר מנוחה של תמיד , כדי להאריך את חיי המכשיר •

הסירו מחצית מכמות הבצק ועבדו כל, כבו אותו, אם אתם שומעים כי המכשיר מתאמץ •

.מחצית לחוד

.ערבוב המרכיבים יתבצע בצורה מיטבית אם תיצקו תחילה את הנוזלים •

.בהפסקות שבין פעולת המכשיר גרדו את התערובת מעל לוו הלישה •

ולמידת דביקותו של, ות נבדלות זו מזו בכמויות הנוזלים שהן דורשותחבילות קמח שונ •
מומלץ להשגיח על . הבצק עשויה להיות השפעה ניכרת על העומס שמוטל על המכשיר

 .דקות 5- הפעולה אינה אמורה להימשך יותר מ; המכשיר בעת הכנת הבצק

  מתג המהירות

מות התערובת בקערה ולמרכיבים אשר אמורות להשתנות בכפוף לכ, להלן הנחיות כלליות

  .שאותם אתם מערבבים

3

עזרה בהכנת לחם
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 Kמערבל 

התחילו במהירות המינימום והגבירו בהדרגה עד למהירות גבוהההקצפת שומן וסוכר  •

.יותר

max- 4. הקצפת ביצים לתערובות קצפת •

.או מצב הקיפול  min-1לתוך התערובת ' פירות וכד, קיפול קמח •

.max- והגבירו בהדרגה עד ל minירות התחילו במהעוגות בחושות  •

.Min-2. ערבוב שומן בקמח •

 מקצפה

.maxהגברה הדרגתית עד למהירות  •

  וו לישה

.1-הגבירו בהדרגה עד ל, minהתחילו במהירות  •

  בקרה אלקטרונית של חיישן המהירות

המיועדת לשמור על מהירות , המיקסר שלכם מצויד בבקרה אלקטרונית של חיישן המהירות

למשל בעת לישת בצק ללחם או בעת הוספת ביצים לתערובת , חידה בתנאי עומס שוניםא

בעת שהמיקסר , ייתכן שתבחינו בשינוי מהירות מסוים במהלך הפעולה, לפיכך. עוגה
  .מדובר בתופעה רגילה -מתאים את עצמו לעומס ולמהירות שנבחרה 

  קיבולות מרביות

  גרם קמח 680  בצק פריך

 ג סך כל התערובת"ק 2.72  ירותתערובת עוגת פ

 גרם קמח 900  בצק לחם קשה

 ג קמח"ק 1.3  בצק לחם רך

 12  חלבוני ביצים

 הרכבת מגן ההתזה שלכם והשימוש בו

הרימו את ראש המיקסר עד שיינעל במקומו כמוצג באיור  .1

 .משמאל
 .הרכיבו את הקערה על גבי הבסיס .2
המיקסר  דחפו את מגן ההתזה לעבר חלקו התחתון של ראש .3

יש למקם את החלק התלוי כמתואר . עד שיינעל במקומו, �

 .בציור
 .חברו את האביזר הרצוי .4
  .הנמיכו את ראש המיקסר .5

ניתן להוסיף מרכיבים ישירות לקערה דרך, במהלך הערבוב •

.�החלק התלוי של מגן ההתזה 

.אין צורך להסיר את מגן ההתזה לצורך החלפת אביזרים •
אמצעות הרמת ראש המיקסר הסירו את מגן ההתזה ב .6

  .והחלקתו כלפי מטה
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 פתרון בעיות

 בעיה

,המקצף או המטרף נחבט בחלקה התחתון של הקערה •
 .או שאינו מגיע למרכיבים שבתוך הקערה

  פתרון

  :להלן הנחיות. כוונו את הגובה

חברו את המקצף או המטרף , כאשר המיקסר כבוי .1
האביזר  בדקו את המרווח בין. והורידו את ראש המיקסר

על האביזר , באופן אידיאלי. �לבין קרקעית הקערה 

  .לגעת כמעט בקרקעית הקערה
הרימו את ראש המיקסר , אם יש לכוונן את המרווח .2

 .והסירו את האביזר
שחררו את האום , באמצעות מפתח ברגים מתאים .3

כדי . �במידה מספקת שתאפשר את כוונון המוט 

סובבו , ערהלהנמיך את האביזר ולקרבו לקרקעית הק

כדי להרים את . את מוט האביזר כנגד כיוון השעון

סובבו את המוט , האביזר ולהרחיקו מקרקעית הקערה
 .עם כיוון השעון

 .הדקו את האום .4
. חברו את האביזר למיקסר והורידו את ראש המיקסר .5

).1ראו נקודה (בדקו את מיקומו 
לאחר . יהיה ממוקם כראוי עד שהאביזר, חזרו על השלבים המתוארים לעיל לפי הצורך .6

  .הדקו את האום במלואו, השגת המיקום הרצוי
  :הערה

.אין צורך לכוונן את וו הלישה •

 בעיה

.המיקסר נעצר במהלך הפעולה •
 פתרון

העבירו, אם מסיבה כלשהי נגרמת הפרעה באספקת הזרם למכשיר והוא מפסיק לעבוד •

. אחר מכן בחרו שוב במהירותהמתינו מספר שניות ול, את מתג המהירות למצב הכיבוי
  .המיקסר אמור לחדש את פעולתו באופן מיידי

28

  שברשותכם Kenwoodטרם השימוש באביזר 

.קראו בקפידה את ההוראות שבחוברת זו ושימרו אותה לעיון עתידי •

.הסיר ואת כל חלקי האריזה והתוויות •

 בטיחות

.אנא הסירו עצמות וחלקים קשים מהבשר טרם טחינתו •

ינת אגוזים יש להכניס כמות קטנה בכל פעם ולהמתין שייתפסו בגלגלת טרםבעת טח •

.הוספת אגוזים נוספים

:ונתקו אותו מהחשמל במקרים הבאים אביזרכבו את ה •
טרם התקנה או הסרה של חלקים -

בתום השימוש -

.טרם הניקוי -

אין להכניס אצבעות או כלים כלשהם אל תוך. אביזריש להשתמש בדוחפן שסופק עם ה •
 .צינור ההזנה

.בעת השימוש והניקוי יש לפעול בזהירות רבה. להב החיתוך הנו חד מאוד –אזהרה  •

.מקובע במקומו טרם הפעלתו אביזרוודאו כי ה •

.ללא השגחה אביזראין להשאיר את ה •

.הכבל או התקע, אין להרטיב את יחידת המנוע, בכדי להימנע מהתחשמלות •

".שירות"ראו סעיף : קנו או למסרו לבדיקהיש לת. לא תקין אביזראין להשתמש ב •

.אין לאפשר לכבל להיות תלוי בהישג ידם של ילדים •

הרגשית או, אינו מיועד לשימושם של ילדים ואנשים בעלי פגיעה ביכולתם הפיזית אביזרה •

, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או עם הדרכה של אדם, חסרי ניסיון או ידע, הנפשית
 .האחראי לביטחונם

.אביזריש להשגיח על הילדים במטרה להבטיח כי הם לא ישחקו עם ה •

אינה אחראית על מקרי נזק שנגרמו  Kenwood. מיועד לשימוש ביתי בלבד אביזרה •

 .או שימוש שלא תואם את ההוראות שבחוברת אביזרמשימוש בלתי הולם ב

 טרם השימוש הראשון

".י ואחזקהניקו"בהתאם להוראות שבסעיף  אביזררחצו את חלקי ה •
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 ניקוי ושירות

 ניקוי וטיפול

.תמיד יש לכבות את המכשיר ולנתקו משקע החשמל לפני הניקוי •

 גוף המיקסר

.וייבשו, נגבו במטלית לחה •

 כיסוי המארז

.אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים ואין לטבול במים •

 מגן ההתזה, רהקע

.ולאחר מכן ייבשו לגמרי או שטפו במדיח הכלים, שטפו באופן ידני •

מברשת זיפים או חומרי הלבנה לניקוי הקערה העשויה, אין להשתמש בצמר פלדה •

.השתמשו בחומץ כדי להסיר אבנית. פלדת אל חלד

).תנורי מיקרוגל, תנורים, כיריים(הרחיקו ממקורות חום  •

 אביזרים

למדיח כלים אין להכניסמקצפות ומטחנת בשר על כל חלקיה , גון מערבליםאביזרים כ •
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 שברשותכם Kenwoodלפני השימוש 

.יותהסיר ואת כל חלקי האריזה והתוו •

 בטיחות

.ל"כבו את המכשיר טרם התקנה והסרה של האבזר הנ •

.יש להרחיק אצבעות מהחלקים הנעים ופתחי האבזר •

.טרם הפעלת המכשיר יש לוודא כי האבזר מקובע היטב במקומו •

.אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן פעולתו •

.אין להשתמש באבזר או במכשיר כאשר אינם תקינים •

.יש לוודא כי אין פריטים או בדים תלויים בקרבת המכשירטרם השימוש  •

.הכבל או התקע, אין להרטיב את יחידת המנוע, בכדי להימנע מהתחשמלות •

.אין לאפשר לכבל להיות תלוי בהישג ידם של ילדים •

הרגשית או, המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים ואנשים בעלי פגיעה ביכולתם הפיזית •
, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או עם הדרכה של אדם, סיון או ידעחסרי ני, הנפשית

 .האחראי לביטחונם

.יש להשגיח על הילדים במטרה להבטיח כי הם לא ישחקו עם המכשיר •

אינה אחראית על מקרי נזק שנגרמו  Kenwood. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד •

.ות שבחוברתמשימוש בלתי הולם במכשיר או שימוש שלא תואם את ההורא




