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קונים חכם .ממחזרים ישן
עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

 .1מהירות נמוכה
 .2מהירות גבוהה
 .3יחידת מנוע
 .4מוט בלנדר
 .5כוס ערבול

הרכבה
נתקו את המכשיר מהחשמל .חברו את המוט בסיבוב
כנגד כיוון השעון.

הפעלה
• כבו את המכשיר ונתקו מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או  ....לחלקים נעים בשימוש.

• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או מנטליות מופחתות ,או
העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם .המונע מהם
שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח,
שהם אינם משחקים עם המכשיר.
• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
• היזהרו בעת מזיגת נוזל חם או ממחה ,שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות
אדים פתאומית.
• קיימת פגיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.
• יש לנקוט בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים ,ריקון הקערה במהלך הניקוי.
• נתקו תמיד את הממחה מאפסקת החשמל אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבה ,פירוק או ניקוי.
• נתקו את אספקת החשמל לפני שתחליפו אביזרים או תתקרבו לחלקים נעים בשימוש.
• אל תאפשרו לילדים להשתמש בממחה ללא השגחה.

בלנדר היד מתאים לטחון גזרים ,תפוחי אדמה וכו' . ,ניתן לנשתמש בו גם כדי להכין מטבל ,רוטב ,מרק,
מחית ומזון תינוקות ,כמו כן לערבל משקאות ומילקשייק.
 .1הכניסו את מוט הבלנדר לחלק המנוע עד שהוא יינעל.
 .2שימו את מוט הבלנדר במיכל /כלים אחרים.
 .3לחצו על לחצן למהירות נמוכה ,הרפו מהלחצן לכיבוי.
 .4לחצו על לחצן
למהירות גבוהה ,הרפו מהלחצן לכיבוי.
 .5נתקו מהחשמל מייד בתום השימוש.
• בדרך כלל ,בכמויות גדולות ,במוצרים ובנוזלים סמיכים ,נדרשת הפעלה במהירות נמוכה.

מוט הערבול
• בדרך כלל ,מוט הערבול מבצע כל פעולה כבלנדר רגיל ,במהירות ,בתוך קערה ,או במיכל בו אתם מבשלים.
• וודאו שהמכל שבו אתם משתמשים מונח על משטח ישר ויציב .החזיקו את המיכל ביד אחת וביד השניה את מכשיר.
• כאשר מערבלים נוזלים חמים ,הקפידו שסכין הערבול לא תבלוט מחוץ לנוזל החם .כדי למנוע התזה.

• נתקו את המכשיר מהחשמל ,נגבו את גוף המכשיר בעזרת מטלית רכה.
• הסירו את מוט הקיצוץ ע"י סיבוב עם כוון השעון.
• יש לשטוף את האביזרי הקיצוץ במים זורמים .אין לשטוף את יחידת המנוע.
• אין לשטוף את המוט במדיח כלים.
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Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all
packaging before use.

A IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:

1 This appliance can be used by persons with reduced physical,

