QB3001IS
הוראות הפעלה ושימוש

™

Slim

הוראות שימוש חשובות
לשימוש ביתי בלבד

בעת השימוש במכשירי חשמל ,יש תמיד
לנקוט באמצעי הזהירות הבסיסיים ,לרבות
הדברים הבאים:
נא לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש
ב.NUTRI NINJA™ Slim-

חשוב:

מכשיר זה לא נועד לשימוש של אנשים עם מגבלות
פיזיות ,חושיות או נפשיות ,או אנשים שאין להם ניסיון
וידע ,אלא אם כן הם תחת השגחה או מקבלים הנחיות
לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
אין לאפשר לילדים להשתמש או לשחק עם המכשיר.
חובה להשגיח על המכשיר וכבל החשמל בקפידה
ולהרחיקם מהישג ידם של ילדים בעת השימוש.

אזהרה:

הלהבים לא מחוברים באופן קבוע ליחידה .הם ניתנים
להסרה וחדים במיוחד .יש לנהוג בהם בזהירות!

זהירות:

אזהרה:

על מנת להפחית את הסיכון לשריפה,
התחשמלות או פציעה:
 .1על מנת למנוע התחשמלות ,אין לטבול את המכשיר
או להניח לכבל החשמל לבוא במגע עם מים או כל
נוזל אחר.
 .2אין לאפשר לילדים קטנים להפעיל את המכשיר
או להשתמש בו כצעצוע .יש להשגיח בקפידה בעת
השימוש במכשיר ליד ילדים.
 .3לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה
כשהוא בשימוש.
 .4יש לכבות את המכשיר ולהוציא את כבל החשמל
מהשקע כשהמכשיר לא בשימוש ,לפני הרכבה או
פירוק החלקים ,גישה לחלקים שנעים כשהמכשיר
בשימוש ולפני הניקיון .כדי לנתק את המכשיר
מהחשמל ,יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו מהשקע.
לעולם אין למשוך את כבל החשמל.
 .5אין להשתמש לרעה בכבל החשמל .לעולם אין
להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל או למשוך
בו כדי לנתק את התקע מהשקע; במקום זאת ,יש
לאחוז בתקע ולמשוך כדי לנתקו.

על מנת להימנע מסכנה עקב איפוס בשוגג של
המפסק התרמי ,אין לחבר את המכשיר למפסק חיצוני,
כגון טיימר ,או למעגל המודלק ומכובה באופן קבוע על
ידי המכשיר.

 .6אין להשתמש בכבל או תקע פגומים

יש לנתק תקע מבית תקע בכל פעולה של ניקוי או

 .7אין להשתמש במכשיר אם הוא לא עובד ,נפל,
נפל לתוך מים ,ניזוק או הושאר בחוץ.

יש לוודא שהמתח בשקע .230V
פירוק אביזרים.

 .8אין חלקים שמישים .הרכבה או תיקון לא נכונים
עלולים להוביל להתחשמלות או פציעה של בני אדם
בעת השימוש במכשיר.
 .9אם כבל החשמל ניזוק ,יש להחליפו דרך היצרן ,סוכן
השירות או כל אדם מורשה אחר על מנת למנוע סכנה.
 .10אין להשאיר את כבל החשמל תלוי מעבר לקצה
השולחן או הדלפק או במגע עם משטחים חמים כגון
תנור או כיריים.
 .11תמיד יש להחזיק את המכשיר על משטח יבש
ומאוזן.
 .12יש להרחיק את הידיים ,השיער ,הבגדים וכלי מטבח
מהמיכל בעת העיבוד או הערבול על מנת להפחית
את הסיכון לפציעה חמורה לבני אדם או למכשיר .ניתן
להשתמש במגרד אך ורק כשהמכשיר לא פועל.
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THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:
QB3001IS 30
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage:
220-240V~, 50/60hz
Power:
700 Watts
Single Serve Capacity:
470 ml
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הכרת Nutri Ninja™ Slim

כוס ה Nutri Ninja™ Slim-היא כלי מטבח חיוני המושלם לערבול ,קיצוץ ,ערבוב או הכנת מחית עבור
המתכונים האהובים עליכם .לקבלת תוצאות מיטביות ,יש להקפיד לקרוא את כל ההוראות של מדריך זה לפני
השימוש במכשיר.

תכונות:
• כוס ™ Nutri Ninjaאישית לערבול  470מ”ל.
• כוסות ™ Nutri Ninjaומכסה ™ Sip & Sealללא ביספנול A
• יציאות ניקוז נסתרות – מונעות מהצטברות מים מהמדיח

1599-55-99-66
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Nutri Ninja™ Slim הכרת

1

2

3

4

 יחידת מנוע.1
Nutri Ninja™  כוס.2
Nutri Ninja™  מתקן להבים.3
Sip & Seal  מכסה.4
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שימוש בNutri Ninja™ Slim -

יש להקפיד על אמצעי הזהירות
הבאים בעת השימוש במכשיר:
חשוב:

אין לנסות להפעיל את המכשיר ללא

המכסה.

חשוב :לעולם אין להפעיל את המכשיר אם
הוא ריק.

זהירות:

זהירות :אין לערבל מזון או נוזלים

רותחים.

אזהרה :לעולם אין להשאיר את המכשיר
פועל ללא השגחה.

זהירות:

זהירות :הלהבים חדים! יש להקפיד על זהירות
במהלך השימוש במתקני הלהבים.
לפני השימוש הראשון
 .1יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר.
 .2יש לשטוף את מכסה ה ,Sip & Seal-כוס
ה Nutri Ninja™-ומתקן הלהבים במים חמימים עם
סבון ובאמצעות מטלית עדינה .יש להקפיד על זהירות
בעת רחיצת מתקני הלהבים מכיוון שהלהבים חדים
מאוד .שטפו וייבשו ביסודיות.
 .3ניתן להכניס את מכסה ה ,Sip & Seal-כוס
ה Nutri Ninja™-ומתקן הלהבים למדיח הכלים.
מומלץ לשים את מכסה ה Sip & Seal-ומתקן
הלהבים במדף העליון .יש להקפיד להוציא את מתקן
הלהבים מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.
 .4לא ניתן להכניס את יחידת המנוע למדיח.
אין לטבול במים.
 .5יש לנקות את יחידת המנוע באמצעות מטלית
לחה.

1599-55-99-66
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שימוש בNutri Ninja™ Slim -

איור 3

איור 4

חשוב :יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל.
 .1הניחו את המכשיר על משטח נקי ,יבש ומאוזן כגון
דלפק או שולחן.
 .2הכניסו את המרכיבים לכוס האישית.
הערה :אין למלא יתר על המידה! על מנת למנוע
גלישה ,אין להוסיף רכיבים מעבר לקו הסימון “.”MAX
 .3הניחו את להבי הכוס האישית בתוך הכוס וסובבו
אותם באופן הדוק עד שייאטמו בצורה טובה.
(איור .)1
 .4יש להפוך את כוס ה Nutri Ninja™-ולהניח אותה
בתוך יחידת המנוע .יש ללחוץ את הכוס מטה לשם
ערבול (איור  ,2איור .)3
 .5ברגע שמשיגים את הסמיכות הרצויה ,יש להפסיק
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איור 2

איור 1

את הלחץ על הכוס האישית .יש למשוך כלפי מעלה
להסרה (איור .)4
 .6יש להפוך את הכוס ולהוציא את הלהב הבודד על ידי
סיבוב מתקן הלהבים נגד כיוון השעון.
 .7יש להבריג את מכסה ™ Sip & Sealעל הכוס
האישית ,לסובב כדי לאטום אותה וליהנות!
 .8יש לוודא שיחידת המנוע מנותקת מהחשמל כשאינה
בשימוש.

ניקוי ותחזוקה Nutri Ninja™ Slim

איך לנקות

איך לאחסן

זהירות :יש לוודא שהמכשיר מנותק מהחשמל
לפני שמכניסים או מוציאים כל תוספת ולפני הניקיון.

 .1יש לשמור על כבל החשמל על ידי ליפופו מסביב
למכשיר .יש לאחסן את שאר הרכיבים במקום בטוח
שבו לא ייגרם להן נזק והם לא יהוו סכנה.

זהירות :אין לטבול את יחידת המנוע במים או
בכל נוזל אחר.

איפוס מד החום של המנוע

 .1יש להפריד/להוציא את כל החלקים זה מזה.
 .2יש לנקות את יחידת המנוע עם מטלית לחה ולנגב
עד ייבוש.
 .3יש לשים את כוס ה ,Nutri Ninja™-מכסה
ה ,Sip & Seal-ומתקן הלהבים במדף העליון של
המדיח .יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול במתקן
הלהבים מכיוון שהלהבים חדים במיוחד.
הערה :ניתן גם לרחוץ את כוס ה Nutri Ninja™-על
ידי מילוי המיכל עד לקו המילוי המקסימלי במים חמים
ולהכניס חומר לניקוי כלים ,להבריג את להב
ה Nutri Ninja™-על הכוס ,להפוך את הכוס ולהניח
אותה במתקן ההספק ולבצע מספר פעימות .אין למלא
את הכוס מעבר לקו המילוי המקסימלי .לאחר הניקיון,
יש להוציא את כוס ה Nutri Ninja™-ממתקן ההספק
ולהבריג החוצה את מתקן הלהבים .יש לשטוף את
הכוס במים זורמים .יש לנגב את מתקן ההספק עם
מטלית לחה .יש להניח לכל החלקים להתייבש לפני
האחסון.

ה Nutri Ninja™ Slim-מגיע עם מערכת בטיחות
המונעת נזק למנוע ומערכת ההנעה של היחידה
למקרה של עומס יתר על המכשיר .אם מופעל עומס
יתר על המכשיר ,המנוע ייעצר .לאיפוס המכשיר ,יש
למלא אחר נהלי האיפוס הבאים:
 .1לנתק את המכשיר מהשקע.
 .2להוציא את הכוס מיחידת המנוע ,לרוקן את המיכל
ולוודא שלא נותרו חתיכות של מזון שחוסמות את
מתקן הלהבים.
 .3יש להניח למכשיר להתקרר במשך כ 15-דקות.
 .4מלאו מחדש את הכוס ,הניחו את הכוס במתקן
ההספק ,וחברו את המכשיר לשקע החשמל.
 .5המשיכו להשתמש במכשיר תוך כדי שאתם מוודאים
שלא לחרוג מהמגבלות המקסימליות המומלצות שלו.

1599-55-99-66
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Troubleshooting Guide

בעיות

סיבות ופתרונות אפשריים
• יש לוודא שכוס ה Nutri Ninja™-מונחת היטב בתוך המכשיר.
• יש לבדוק שהתקע מוכנס היטב לתוך השקע.

המנוע לא פועל
או הלהבים לא
מסתובבים

• יש לבדוק את הנתיכים ואת המפסק הראשי של הבית .יש להחליף
נתיך  /לאפס את המפסק.
• יש לבדוק שהמכשיר נקי מבפנים ושאין מזון שחוסם את החיבור בין
המכשיר וכוס הNutri Ninja™-
• יש יותר מדי מזון בתוך המיכל .יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
הוציאו חלק מהמזון ונסו שוב.
• היחידה התחממה יתר על המידה .נתקו מהחשמל והמתינו כ15-
שניות לפני שימוש חוזר.

המזון לא נקצץ
באופן שווה

• או שאתם מנסים לקצוץ יותר מדי מזון בבת אחת ,או שהחתיכות
לא מספיק קטנות .נסו לחתוך את המזון לחתיכות קטנות יותר בגודל
שווה ולעבד כמויות קטנות יותר בכל פעם.
• התאימו את משך הפעימה או את זמן הפעימה.

המזון נקצץ באופן
דק מדי או מימי

• המזון עובד יתר על המידה .יש להשתמש בפעימות קצרות או לעבד
במשך זמן קצר יותר .יש להניח ללהבים להגיע לעצירה מלאה בין
פעימות.

מזון מצטבר
בצדדים של כוס
הNutri Ninja™-

• יותר מדי מזון מעובד בבת אחת .יש לכבות את המנוע .כשהלהבים
מפסיקים להסתובב ,יש להוציא את הכוס מהמכשיר .יש להוציא חלק
מהמזון המעובד.

לא ניתן להפוך את
הקרח לשלג

• אין להשתמש בקרח שישב בחוץ או שהתחיל לנמוס
• יש להקפיד על פעימות קצרות בהתחלה לפירוק חתיכות גדולות.
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