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  הוראות בטיחות
 מסננת הקפידו לבדוק את הDלפני השימוש . 
  אל תשתמשו במסחטה אם המסננת פגומה או שבורה או אם נתגלו סדקים או

. במקרה שנתגלה נזק כל שהוא למסננת התקשרו לשירות. שברים במסננת
 .טפלו בה בזהירות. המסננת כוללת קצוות חדים

 לבטיחותכם המסחטה יוצרה תוך התאמה לתקנות והוראות הבטיחות:  
  .וךתקנות מתח נמ

  .תקנות תאימות אלקטרומגנטית
 .תקנות הנוגעות לשימוש בחומרים ומגע עם מזון

 וודאו שהמתח הרשום על תווית המפרט של המוצר תואם למתח ברשת הביתית .
 .חיבור למתח לא מתאים יבטל את האחריות

  אל תציבו ואל תפעילו את המכשיר על משטחים חמים או בקרבת מקורות חום או
 .אש פתוחה

 ואל תחשפו אותו למים זורמיםבמים  את המנוע להשרות אל. 
 שירות התיקונים מטעמו או , היבואןי "הוא יוחלף ע, במקרה של נזק לכבל הזינה

 .כדי למנוע סכנה, מוסמךבעל מקצוע 
 שולחן עבודה מתאים והרחק מאפשרות , הפעילו את המכשיר רק על משטח יציב

 .אל תהפכו אותו. לנתזי מים
 י המשתמש יבוצעו "מעט ניקוי או פעולות תחזוקה רגילות המבוצעות עכל פעולה ל

 .במרכזי השירות שהוסמכו לכך
 יש לנתק את המכשיר מהחשמל:  

  .אם ארעה תקלה או בעיה בזמן הפעלת המכשיר
 .הפירוק או הניקוי, לפני ההרכבה

  רק בתקע ולא בכבללניתוק מהחשמל משכו. 
  מכשיר במקרהבאין להשתמש:  

  . נפלואשה
 . ניזוק או אינו שלםואשה

 במקרים כאלה או בכל מקרה בו נדרש תיקון התקשרו למרכז שירות מוסמך. 
 היצרן לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות .  לשימוש ביתי בלבד ונועדהמוצר יוצר

  .שימוש לא מתאים או אי מילוי הוראות השימוש, לכל שימוש מסחרי
  מאותגרים פיזית או שכלית) כולל ילדים(המכשיר אינו מיועד לשימושם של אנשים ,

אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה באשר , או החסרים את הניסיון והידע 
 .לשימוש במכשיר בידי מי שאחראים לבטיחותם

 הקפידו לפקח על הילדים כדי למנוע מהם את המשחק במכשיר. 
 למקרים בהם לא נישא בכל אחריות. השתמשו רק באביזרים ובחלקים מקוריים 

 .תנהגו אחרת
 מנעו מהחדרת האצבעות או כל חפץ אחר לפתח ההזנה יהBכשהמכשיר מופעל  .

 .לצורך זה Aהקפידו להשתמש בדוחפן 
  אל תפתחו את המכסהC לפני עצירה מלאה של המסננת D. 
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  אל תנתקו את מיכל השאריותHבזמן שהמכשיר פועל . 
 20-ם אל תפעילו אותה משך יותר מכשאתם מפעילים את המסחטה עם מזונות קשי 

 .שניות ברצף
 אל תשאירו את המסחטה ללא פיקוח כשהיא מחוברת לחשמל או כשהיא מופעלת. 
  כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב

 .לחלקים נעים בשימוש
 ו אל תשתמש במכשיר אם הסננת המסתובבת או כיסוי ההגנה פגומים או שיש ב

 .סדקים הנראים לעין
  

  בשימושבטיחות 
בסוף . )2 איור( חייב להיות מהודק כראוי למקומו Cכדי להפעיל את המסחטה המכסה 

והמתינו עד לעצירה המלאה של ) 0( העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי הסחיטה
  .C  לפני פתיחת המכסהDהמסננת 

  

  לפני השימוש הראשון
 ביזרים אנחנו ממליצים להדיח את כל האA ,B ,C ,D ,E,G ,H במי סבון חמים 

 .שטפו ויבשו אותם היטב").  ותחזוקהניקוי"לפרטים עיינו בסעיף (
 הסירו , הוציאו את כל החלקים מהאריזה והציבו את המכשיר על משטח יציב ואיתן

 .D והסירו את מארז הקרטון מהמסננת .את המכסה ב
  
  
  

   במסחטהשימוש
  הרכיבו את מיכל המיץE1איור ( גוף המנוע  על.( 
  הרכיבו את המסננתD במיכל המיץ E . ההינעוודאו שהמסננת נעולה כראוי על ציר 

K . 2איור (כשהמסננת ננעלת תשמע נקישה.( 
  הרכיבו את המכסהC 3איור ( על המסחטה כשהפייה מופנה לאחור.( 
  נעלו את שני תפסי הבטיחותI על המכסה C.  4 איור(תשמע נקישה.( 
 ת הדוחפן דחפו אAלפתח המילוי  Bכשהחריץ מכוון לבליטה בפתח המילוי . 
  המסחטה כוללת פיה למניעת טפטוףG . על פית המזיגה ) כלפי מטה(הרכיבו אותה

 ).5איור (
 5איור (ו כוס מתחת לפייה בחזית המסחטה הציב.( 
 חברו את המסחטה לחשמל. 
  להפעלת המסחטה השתמשו במתגJ. 
 והרחיקו את החרצנים, פ הצורך"חתכו את הפרי או הירק לחתיכות קטנות ע. 
  הכניסו את הפרי או הירק דרך פתח המילויB.  
 הקפידו להכניס את המזון רק כשהמנוע מופעל. 
  אל תדחפו את הדוחפןAאין להכניס את . אל תשתמשו בכלים אחרים.  בכוח

 .האצבעות לפתח המילוי
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 ת המתג ההפעלה בסיום הפעולה העבירו אJ והמתינו עד לעצירה מלאה ) 0( למצב

 .Dשל המסננת 
  כשמיכל השאריותHהמיץ איטי רוקנו את מיכל השאריות ונקו את ם מלא או שזר 

 .C  והמכסהD המסננת
  

  מהירויות מתאימות
  )(*ל "כמות המיץ במ  )ג"ק(משקל   סוג המזון

  650  1  תפוחים
  600  1  אגסים
  600  1  גזר

  600  ) מלפפונים2-כ (1  מלפפונים
  300  1  אננס
  450  1  ענבים

  600  1  עגבניות
  600  1  סלרי

  
  . ברצףה דק1- ממעלמומלץ לא להפעיל את המסחטה 

 המיץ משתנה מהותית בהתאם לטריות בזמן הקטיף והסוג המסוים איכותהכמות ו  * 
  .לכן כמות המיץ בטבלה היא הערכה בלבד. של המזון  

  

  טיפים
  הסחיטה לפני תהפירושטפו את. 
 תצטרכו להסיר את הקליפה רק פירות . ככלל אין צורך להסיר את הקליפה או לקלף

באננס הרחיקו (אשכוליות או אננס , תפוזים, עם קליפה עבה או מרה כגון לימונים
 ).גם את הליבה

 חצילים ותות שדה, תאנים, אוכמניות, אבוקדו, קשה להפיק מיץ מבננות. 
 חיטת קנה סוכר או פירות וירקות קשים דומיםאל תשתמשו במסחטה לס. 
 המסחטה מותאמת . בחרו בפירות וירקות טריים ובשלים כיון שהם יניבו יותר מיץ

, רימונים ואננס וירקות כגון גזר, ענבים, תפוזים, אגסים, לפירות כגון תפוחים
 .לפת וסלרי, עגבניות, מלפפונים

 המסננת,אם תשתמשו במזון בשל מדי  D סתם מהר יותר ותפיקו פחות ילה עלולה
  .מיץ

  
 :שימו לב

 כשהמיץ בא במגע עם האוויר הוא מתחמצן . השתמשו בכל המיץ מיד אחרי הסחיטה
מיץ תפוחים או . צבע והערך התזונתי, מה שעלול לשנות את הטעם, במהירות

 .הוסיפו כמה טיפות לימון כדי להאט את התהליך. אגסים משחים במהירות
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  ה ותחזוקניקוי
  כל החלקים הניתקים)A ,B ,C ,D ,G ,H (לחילופין . ניתנים להדחה במדיח כלים

. אל תשתמשו בספוג מתכתי. תוכלו להדיח את החלקים במים חמים ונוזל שטיפה
 .קל יותר לנקות את המסחטה מיד אחרי השימוש

 לניקוי המסחטה' אלכוהול וכד, אצטון, ברזלית, אל תשתמשו בספוגים קשים. 
 סננתטפלו במ Dהמנעו מכל צורת טיפול העלולה לפגוע ביעילות הפעולה .  בזהירות

 .החליפו את המסננת ברגע שאתם מגלים שחיקה או נזק. של המסחטה
 נגבו היטב. נגבו את מבנה המנוע בעזרת מטלית לחה. 

  

   או קושיבמקרה של בעיה
  פתרונות  סיבות אפשריות  הבעיה

  .יהתקע לא מחובר כראו
מתג ההפעלה לא מכוון 

  .1למצב 

חברו את המסחטה לשקע 
. חשמל עם מתח מתאים

העבירו את מתג ההפעלה 
  .הפעלהלמצב 

  המסחטה לא פועלת

לא מאובטח כראוי  Cהמכסה 
  .למקומו

 מהודק Cוודאו שהמכסה 
  .כראוילמקומו 

 לא הותקנה Dהמסננת 
  .כראוי

 הותקנה Dדאו שהמסננת וו
המסחטה פולטת ריח או   .ההינעכראוי על ציר 

רועשת , חמה מאוד
כמות המזון שאתם מנסים   .מאוד או פולטת עשן

  .לעבד גדולה מדי

אפשרו למסחטה להתקרר 
והקטינו את כמות הפרי או 

  .הירק שאתם מעבדים
 לא מותקן Eמיכל המיץ 

  .כראוי
 מורכב Eוודאו שמיכל המיץ 

  .זרימת המיץ הואטה  .במקומו
  .Dנקו את המסננת   . סתומהDהמסננת 

התקשרו למרכז חתם לפתור את הבעיה לבמקרה שמתעוררת בעיה אחרת או אם לא הצ
  .השירות

  
  

  שמירת איכות הסביבה
משמעו שהמוצר לא יטופל ) איור מימין(על המוצר או על האריזה  הסימול 

במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך . כאשפה ביתית רגילה
הקפדה על הוראות המחזור . לקטרונייםמחזור הרכיבים החשמליים והא

אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע . תבטיח את שמירת איכות הסביבה
לפרטים נוספים בנושא . באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם

  .המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר
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