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  לקוחות נכבדים

  
  
  

  

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש 
 במוצר.בלתי תקני 
שא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיב. יהיבואן לא י

  האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך 

 ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

  ו.איכותי ומשוכלל זקוצץ מזון מודה לכם על שרכשתם ניופאן בע"מ  חברת
זו על מנת שתוכלו להפיק את אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת 

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

 הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.



 3

  

          



 4

  

  
  
  
  

  חלקי המכשיר
  יחידת המנוע  1
  מכסה  .2
  ןמכלל להב עליו  .3
  

  ןתחתו להבמכלל   .4
  קערת עיבוד  .5
 ציר הקערה (קבוע)  .6
  

  



 5

  

  הוראות בטיחות
 בעיון רב את הוראות השימוש ו קרא

לפני השימוש הראשוני במכשיר: 
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים 
לנזק או לתקלה הנובעים משימוש 

 שלא בהתאם להוראות.
  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י

אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות 
פיזית, חושית או שכלית, או חסרי 

דע, אלא אם ניתנת להם ניסיון וי
השגחה או הדרכה על אודות השימוש 

במכשיר מהאדם האחראי על 
 ביטחונם.

  מכשיר זה תואם לתקנים ולתקנות
 שבתוקף.

  הוא מתוכנן לפעול עם זרם חליפין
ודא שמתח רשת החשמל בבית בלבד. 

תואם למצוין בתווית הנתונים לפני 
תוקף חיבור המכשיר לשקע. 
 ל חיבור לקוי.האחריות פג במקרה ש

 את המכשיר ללא מצרכים  ואל תפעיל
 או אביזרים בקערה.

 את המכשיר על כיריים או  ואל תניח
 בקרבת להבה גלויה (מבער גז).

  יש להשתמש במכשיר רק על גבי
משטח עבודה שטוח, יציב, עמיד בחום 

את  וךוהרחק מנתזי מים. אל תהפ
 המכשיר.

  אל תסירו את מכסה האטימה לפני
 גיע לעצירה מוחלטת.שהלהב מ

 :נתקו את המכשיר מהשקע 
 ,לפני הרכבה ופירוק 
 ,כשהמכשיר תקול 
 ,לפני ניקוי או תחזוקה 
 .לאחר שימוש  

 את המכשיר  וקלעולם אל תנת
 באמצעות משיכה בכבל הזינה.

 בכבל מאריך לפני  ואל תשתמש
 את תקינותו. ושתוודא

  אין להשתמש במכשיר חשמל ביתי
 כאשר:

  נפלהוא, 
  פגום או אינו שלם.כשהלהב 

 תמיד את המכשיר מהשקע  ונתק
להשאיר אותו ללא  כםכשבכוונת

או  Eהשגחה ולפני התקנת הלהב (
Hאת המכשיר  ו*). לעולם אל תשאיר

 פועל ללא השגחה.
  כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו ע"י

היצרן, היבואן או טכנאי מוסמך, 
 למניעת סכנה.

 את כבל הזינה הרחק מהישג  נואחס
 של ילדים. ידם

  אין להניח את כבל הזינה בקרבת
חלקי המכשיר החמים, מקורות חום או 

פינות חדות או לאפשר לו לבוא עימם 
 במגע.

  אל תטבלו את המכשיר, כבל הזינה או
 התקע במים או בכל נוזל אחר.

  .מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים 

עים משימוש לנזק או לתקלה הנוב
לקוי, מסחרי או שלא בהתאם 

 להוראות.
  מטעמי בטיחות, השתמשו באביזרים

בלבד  Moulinexובחלפים מתוצרת 
  המיועדים למכשירכם.
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  בפעם הראשונהלפני השימוש 
  להבים ואת מכללי הלפני השימוש בפעם הראשונה יש לשטוף את הקערה, את

  מכסה הקערה בתמיסת מים ונוזל לניקוי כלים.
  אין לטבול או להשרות את יחידת המנוע במים או תחת ברז מים זורמים. יש לנגב

  את המשטח החיצוני עם מטלית לחה, לנגב ולייבש.
  יש להניח את מכלל הלהב העליון  על מכלל הלהב התחתון ולנעול אותם זה לזה

  ).1בסיבוב נגד כיוון השעון (איור 
 2ציר הקבוע שבקערה (איור התקינו את מכלל הלהב העליון והתחתון על ה.(  
  3הכניסו לקערה את המצרכים והניחו את המכסה (איור.(  
 .התקינו את יחידת המנוע על המכלל בסיבוב קל  
 .חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על לחצן ההפעלה תוך אחיזה ביחידת המנוע  
  בסיום הפעולה שחררו את לחצן ההפעלה, נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו עד

  שהלהבים יעצרו את הסיבוב.
  .הסירו את יחידת המנוע, ת המכסה ואת הלהבים ומזגו את הבלילה לכלי עיבוד 
 .ניתן להפריד את מכלל הלהב העליון מהתחתון בסיבוב בכיוון השעון והרימו אותו  
  

  הערה
  ליטר נוזל. אין לאפשר מילוי מעבר לכך. 0.4ד הוא נפח קערת העיבו
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  המלצות לשימוש:
  זמן עיבוד מרבי  המלצה  כמות מרבית  מצרכים

  שניות 10  הסר את הגבעולים  גרם 30  פטרוזיליה
  פולסים  חתוך לחתיכות  גרם 200  בצל, שאלוט

  שניות 5  -  גרם 150  שום
  שניות 15  חתוך לרבעים  גרם 20  צנימים

  שניות 15  הסר את הקליפה  גרם 100  זים, שקדים, אגו
  שניות 15  חתוך לקוביות  גרם 100  גבינה שוויצרית

  שניות 5-10  חצה לשניים  3  ביצה קשה
  שניות 10  חתוך לחתיכות  גרם 200  נקניקיה

  שניות 10  הסר את העצמות והגידים  גרם 200  סטייק בקר
  

של התחממות יתר.  מכשיר מיועד להפעלות קצרות כדי למנוע מצב   זהירות!
  השתמשו בפולסים (פעימות).

  שניות ברציפות. 10אין להפיל את המכשיר ריק או מעל   זהירות! 
  
  

  ניקוי
 .נתקו את המכשיר לפני הניקוי  
 .לניקוי יחידת המנוע: נגבו אותה עם מטלית לחה קמעה וייבשו היטב  
 זורמים. לעולם אל תטבלו ואל תשטפו את יחידת המנוע במים או תחת ברז מים  
  נין לנקות את קערת העיבוד את מכלל הלהב העליון והתחתון ואת המכסה במדיח

  כלים.
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  מכשיר חשמלי ישן השלכת
את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר  כוחתלפני השלכת המכשיר, 

  לרשת החשמל. 
וק ופינוי ציוד לסיל EC/2002/96מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

. על  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)חשמלי ואלקטרוני משומש 
ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכל לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות 

 לסביבה ולבריאותם של בני האדם.
  

ופל כאשפה על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יט הסימול 
ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים 
החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות 
הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים 

או לחנות בה  קומיתלרשות המ ושר. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקךבסביבת
  את המוצר. םרכשת

  

 


