
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   מזון מעבדל הוראות שימוש והפעלה
  FP-8221 דגם:



2 

  
  לקוחות נכבדים

  

  
  

  

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש 
  בלתי תקני במוצר.

שא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. יהיבואן לא י
  האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

נויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שי
 ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

  ה.איכותי ומשוכלל זנעבד מזון בע"מ מודה לכם על שרכשתם אן ניופחברת 
אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את 

  מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות 

 בתעודת האחריות. הקרובה על פי הפירוט המופיע
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  האביזרים המגיעים באריזה תלויים בדגם שברשותכם.

  האביזרים המגיעים באריזה מוצגים על הקרטון.
  ניתן לרכוש אביזרים נוספים אצל היבואן ובתחנות שרות המוסמכות.

  בהוראות הבטיחות לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה. יש לעיין
המכשיר כולל מנגנון בטיחותי המפסיק את הפעולה למניעת התחממות יתר כדי לשמור 

דקות עד  20-על המנוע. במקר שהוא הפסיק לפעול, נתקו את הכבל מהחשמל והמתינו כ
  שיתקרר. לאחר מכן, חברו שנית והמשיכו לעבוד.

  
  א פועל יש לבדוק את הנקודות הבאות:במידה והמכשיר ל

 ?האם הוא מחובר לחשמל  
 ?האם האביזר מחובר בצורה נכונה  
 ?האם המכסה סגור בצורה נכונה  
  ,האם מנגנון הבטיחות כיבה את המכשיר עקב התחממות של המנוע? במקרה זה

  דקות. לאחר מכן, חברו והמשיכו לעבוד. 20נתקו את המכשיר למשך 
ן לא פועל, קחו אותו לבדיקה ו/או תיקון בתחנת השרות במידה והמכשיר עדיי

  הקרובה.
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  הוראות בטיחות
  קראו בעיון רב את הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר. שמרו על

החוברת בהישג יד לצורך שימוש בעתיד: היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזק או 
 ת.לתקלה הנובעים משימוש שלא בהתאם להוראו

  המכשיר מתוכנן לפעול עם זרם חליפין בלבד. נא ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם
תוקף האחריות פג תואם למצוין בתווית הנתונים לפני חיבור המכשיר לשקע. 

 במקרה של חיבור לקוי.
  מטר. היצרן ו/או היבואן  2000מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד בגובה של עד

לתקלה הנובעים משימוש לקוי, מסחרי, תעשייתי  או שלא לא יהיו אחראים לנזק או 
 בהתאם להוראות.

  נתקו תמיד את המכשיר מהשקע כשבכוונתכם להשאיר אותו ללא השגחה לפני
לעולם אל תשאירו את חיבור או הסרת חלקים ולפני ביצוע טיפול ו/או תחזוקה. 

 .המכשיר פועל ללא השגחה
 ה לא תקינה או אם הוא ניזוק בצורה אין להשתמש במכשיר אם הוא פועל בצור

 כלשהי. במקרים אלה, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה ולהתייעץ איתם.
  מטעמי בטיחות, השתמשו באביזרים ובחלפים מתוצרתMoulinex  בלבד המיועדים

למכשירכם. כל התיקונים יבוצעו רק על ידי טכנאי מוסמך בתחנת שרות המאושרת 
 על ידי היבואן.

 וטיפול שוטף) יתבצעו על ידי טכנאי מומסך  ות התחזוקה (למעט ניקויכל פעול
 במעבדה.

  יש למזוג תחילה את הנוזלים לקנקן ורק אחר כך את המצרכים המוצקים. אין למלא
 מעל קו מפלס המקסימום.

  אין להשתמש בקנקן או בקערה (תלוי בדגם) בכלי אחסון למטרת הקפאה, בישול או
  סטריליזציה.

 ישה אין למלא את הקנקן מעל מפלס המקסימום.למניעת גל 
 .אין לגעת בחלקים הנעים כשהבלנדר פועל 
  .למניעת פציעה, טפלו בהם בזהירות מירבית בזמן ריקון הסכינים חדים מאוד

הקנקן, הקערה(תלוי בדגם), בזמן הניקוי, ההרכבה והפירוק של הקנקן והאביזרים 
 (תלוי בדגם).

 ולא האצבעות לקנקן בזמן שהבלנדר פועל.אין להכניס כלים (כף, סכין ( 
 .יש להשתמש בקנקן רק עם המכסה המקורי 
 .יש להציב את הבלנדר על משטח ישר, שטוח, יציב, עמיד לחום, נקי ויבש 
 .אל תטבלו את המכשיר, כבל הזינה או התקע במים או בכל נוזל אחר 
 .אין לאפשר לכבל הזינה להשתלשל במקום נגיש לילדים 
 ר מגע בין כבל החשמל למשטחים לוהטים של המכשיר או ליד מקורות אין לאפש

 חום (כיריים, טוסטר וכד' או ליד מקומות חדים (הסכינים בבלנדר וכד')
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 .הרחיקו את הכבל מהסכינים בזמן השימוש 
 .לעולם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכה בכבל הזינה 
 זמן העיבוד.היזהרו ששיער, צעיף, עניבה וכד' לא יילכדו ב 
  אין להפעיל את הבלנדר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו. במקרה של נזק, הם

 יוחלפו בידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד.
 .אין לחבר למכשיר חלקים של יצרן אחר אלא רק את החלקים המקוריים 
  היזהרו בעת מזיגת נוזל חם לתוך הממחה שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ

 .תפרצות אדים פתאומיתלמכשיר עקב ה
  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית או

שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות 
 השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.

 שגחה.המכשיר אינו משחק! אין לאפשר לילדים לשחק איתו ללא ה 
  המכשיר אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים ואחריות היצרן והיבואן לא תהיה

  תקפה במקרה של שימוש במכשיר במקומות הבאים: 
  מטבח של צוות עובדים בחנויות, משרדים ובמקומות עבודה דומים. -
  בתי חווה -
 אורחים בבתי מלון, מוטלים ובתי הארחה למיניהם. -

 ת את הבלנדר והאביזרים בהתאם לסעיף ניקוי ותחזוקה בסיום השימוש יש לנקו
 בהמשך.

  אין לעבור את זמן העיבוד ואת המהירות המומלצים על מנת למנוע מצב של
 התחממות יתר.

 .אין להשתמש במכשיר לעיבוד של פריטים שאינם מוצרי מזון 
  80°אין להכניס לקנקן או לקערה (תלוי בדגם) נוזלים בטמפרטורה של מעלC. 
 ני החלפת אביזרים או פירוק הסכין, יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל.לפ 
 וזרים או תתקרביאב פוונתק את אספקת החשמל לפני שתחלי את המכשיר וכב 

  .לחלקים נעים בשימוש
  
  

  השלכת מכשירי חשמל ישנים
  חשבו על הסביבה!

  המכשיר כולל חומרים יקרי ערך הניתנים להנצלה או למחזור. 
יכו אותו בנקודת איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הקרובה השל  

  למקום מגוריכם.
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