הוראות שימוש

פעולה לזמן קצר
• המכשיר תוכנן לעיבוד כמויות ביתיות של מזון ,הוא יכול לפעול עד  10דקות ללא הפסקה ,לאחר מכן הוא צריך להתקרר
לטמפרטורת החדר לפני שתמשיכו בפעולה.

תהליכי הפעלה

מיקסר יד

 .1וודאו שבורר המהירות במצב “.”0
 .2הכניסו את הכבל לשקע החשמלי ( 230וולט) והפעילו את הכפתור הראשי.
 .3הכניסו את אביזרי ההקצפה לתוך החומר שצריך להיות מוקצף ,התאימו את בורר המהירות:
 - 1ווי בצק :חמאה ,תפוחי אדמה.
 - 2מקצפים :רטבים ,מוצרי חלב וכו’.
 - 3ווי בצק :בצק מאפה קל.
 - 4מקצפים :קינוחים מוקצפים ,שמנת.
 - 5מקצפים :חלבונים ,שמנת מוקצפת.
 .4הזיזו את היחידה בעדינות למעלה ולמטה תוך כדי הקצפה.
לתוצאות הטובות ביותר ,השתמשו בקערה בגודל בינוני ,בעלת דופן גבוהה.

הטיפול במכשיר שלכם
• נתקו את המכשיר מזרם החשמל.
• נקו את המיקסר בבד יבש לאחר השימוש.
• שטפו את המקצפים או את ווי הבצק במים ובנוזל ניקוי.

אזהרה

• אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
• בזמן בעיה ,יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
• תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר ,יגרמו לפקיעת תוקף האחריות
ויהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
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דגם48258 :

לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה תוך הקפדה
על הוראות הבטיחות .במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר ,אנא פנו למעבדת השירות
הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות
• לפני השימוש במכשיר ,קראו היטב את ההוראות.
• יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר ( 230וולט).
• שמרו את ההוראות האלו ,כרטיס האחריות ,קבלת הרכישה ואם אפשרי ,הקופסא ,יחד עם האריזה הפנימית.
• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ,לא לשימוש ציבורי וכו’.
• המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות ,רגשיות או מנטליות או חוסר
בניסיון או ידע ,אלא אם קיים פיקוח או הנחיה לגבי שימוש במכשיר על ידי אדם אחראי למען הבטיחות שלהם.
• ילדים צריכים להיות בפיקוח כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
• נתקו תמיד את המיקסר מהחשמל אם הוא נותר ללא שימוש ולפני הרכבה ,פירוק או ניקוי.
• אל תניחו לילדים להשתמש במיקסר ללא פיקוח.
• בדקו תמיד את כבל החשמל ואת המכשיר ,אם נמצא פגם כלשהו ,אל תפעילו אותו.
• אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם ,פנו לטכנאי מקצועי.
• אם התקע החשמלי ניזוק ,עליכם להחליף אותו אצל היצרן ,מרכז השירות שלו או אדם מוסמך כדי להימנע מסיכון.
• שמרו את המכשיר והכבל הרחק מחום ישיר מהשמש ,מלחות ,מקצוות חדים או סכנות אחרות.
• אף פעם אל תשתמשו במכשיר שלכם בלי לשים לב! תמיד נתקו מהחשמל כשהוא לא בשימוש ,אפילו לדקה.
• הכניסו חלקים מקוריים (ווי בצק ,מקצפים).
• אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
• אף פעם אל תטבלו את היחידה במים או נוזלים אחרים ,והרחיקו את המכשיר ממים או מנוזלים ,אל תשתמשו במכשיר
עם ידיים רטובות.
• אם המכשיר נרטב או נהיה לח ,נתקו את התקע משקע מיד .אל תרטיבו את הידיים שלכם במים!
• השתמשו במכשיר רק למטרה היעודה.
• לעולם אל תגעו בכלים המסתובבים בזמן שהם עדיין בתנועה ,תמיד חכו שהם ייעצרו.
• כדי להימנע מהתזות ,תמיד שימו את ווי הבצק או המקצפים ישר בתוך החומרים כדי לערבב לפני הפעולה.
• אף פעם אל תשמשו במכשיר כדי לערבב או ללוש משהו שאינו מזון.
• אל תשמשו במכשיר תוך כדי בישול או כאשר קיימים נוזלים מבעבעים.

בטיחות אישית
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מבט על המכשיר
 .1גוף מרכזי
 .2ידית
 .3לחצן הוצאת אביזרים
 .4בקרת מהירות
 .5לחצן טורבו
 .6וו לישת בצק
 .7מקצפים
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הכנת ווי הבצק או המקצפים
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• תמיד בדקו שהמיקסר כבוי ומנותק מהחשמל.

הכנסת ווי הבצק או המקצפים
• הכניסו את שני המקצפים ( )8לתוך גוף המכשיר ,סובבו קלות עד שהם מצויים במקומם.
• הכניסו את שני ווי הבצק ( )6,7לתוך חור הפליטה ,סובבו קלות עד שהם מצויים במקומם.
• לעולם אל תשתמשו במקצפים ובווי הבצק יחד.

שימוש בווי הבצק או מקצפים שלכם
• אל תפעילו את המכשיר במשך יותר מ 10-דקות ללא הפסקה.
• הניחו למכשיר להגיע לטמפרטורת החדר לפני שתמשיכו להפעילו.

בורר מהירות ()4
•  - 1לאט...
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•  - 0עצור
• אזהרה :כדי למנוע התחשמלות ,אין לטבול את המכשיר ,כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה ,נפל או נפגם .יש להעביר את המכשיר
לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היצרן  /היבואן.
• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
 ,שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן
• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת
עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
• אין להעביר פריטים חדים על גבי המכשיר היות והדבר יגרום לפגיעה בציפוי המכשיר.
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•  - 5מהר מאוד

לחצן טורבו ()5
• לפעולה קצרה במהירות גבוהה ,לחצו ושחררו (לחיצה פולסים).

כדי לנתק את ווי הבצק או את המקצפים
• כדי לנתק את ווי הבצק  /המקצפים ,לחצו על כפתור הפליטה ( ,)3כפתור הפליטה לא יעבוד אם המהירות אינה “.”0

