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תודה רבה

על שרכשתם את המוצר The Ninja® Power Nutri™ Duo

תוכן עניינים

רשמו את רכישתכם
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הכניסו את המידע הבא
מס' הדגם:
מס' סידורי:
תאריך הרכישה:
(שמרו על הקבלה)

חנות הרכישה:
מפרט טכני:
מתח240V~, 50–60Hz–220 :
הספקWatts 1100 :
קראו את ההוראות בתשומת לב
ושמרו אותן לשימוש ועיון עתידיים.
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הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא בעיון לפני השימוש .מיועד לשימוש ביתי בלבד.

קראו את ההוראות להפעלה ושימוש במכשיר.

.17

מציין קיום של סיכון שעשוי לגרום לפציעה ,מוות או נזק משמעותי לרכוש במידה ויש התעלמות
מהאזהרות הכלולות תחת סימון זה.
לשימוש ביתי ובתוך מקום בנוי בלבד.
בשימוש במכשירי חשמל ,יש לפעול תמיד לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל אלו המפורטים
להלן:

אזהרה

בכדי למזער את הסיכון לשריפה ,התחשמלות או נזק לרכוש ,יש לפעול תמיד לפי
אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל האזהרות וההוראות הממוספרות להלן.
אין להשתמש בכלי החשמלי לשימוש שונה מהשימוש אליו הוא מיועד.
.1
.2

.3
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קראו את כל ההוראות לפני התחלת השימוש
במכשיר החשמלי ובאביזרים השונים.
עקבו ופעלו בקפדנות לפי כל האזהרות וההוראות.11 .
המכשיר כולל חיבורי חשמל וחלקים סובבים
המהווים סיכון פוטנציאלי למשתמש.
נקטו במשנה זהירות כאשר אתם מטפלים
במכלול הלהבים .מכלול הלהבים הינו חד.
אחזו במכלול הלהבים רק בהיקף החיצוני של
.12
הבסיס .חוסר זהירות בטיפול במכלול הלהבים
.13
עלול לגרום לפציעה.
קחו את הזמן ופרקו בזהירות את אריזת המוצר.
האריזה כוללת מכלול להבים חד שאינו מחובר
.14
למכשיר ועלול לגרום לפציעה אם לא מטופל
כראוי.
בצעו בדיקה לתכולת האריזה בכדי לוודא שיש
ברשותכם את כל החלקים בכדי להפעיל כראוי
ובצורה בטיחותית את המכשיר.
.15
הלהבים חדים .טפלו בהם בזהירות.
כאשר לא בשימוש ,כבו את המכשיר ונתקו אותו
משקע החשמל .כנ”ל בעת הרכבת או פירוק של
חלקים ולפני ביצוע ניקוי .לניתוק מהחשמל ,אחזו .16
בתקע ומשכו אותו משקע החשמל .אף פעם אין
לנתק מהחשמל על ידי משיכה בכבל החשמל.
לפני השימוש ,שטפו את כל החלקים הבאים
במגע עם מזון .בצעו בהתאם להוראות השטיפה
המפורטות במדריך זה.
בכדי להימנע מהתחשמלות ,אל תכניסו את
המכשיר למים או נוזל כלשהו ואל תאפשרו מגע
של מים או נוזל בכבל החשמל.
.10
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אין להשתמש במכשיר במקום פתוח ומחוץ לבית.
הוא מתוכנן לשימוש ביתי בלבד.
אין להפעיל מכשיר חשמלי כאשר התקע או כבל
החשמל פגומים או לאחר תקלה במכשיר או
נפילה ונזק למכשיר .במידה ונגרם לו נזק ,צרו
קשר עם חברת “שריג אלקטריק בע”מ” לקבלת
שירות.
אין להשתמש בכבל מאריך למכשיר חשמלי זה.
אל תאפשרו לילדים להפעיל את המכשיר או
להשתמש בו למשחק .יש להשגיח בקפדנות
כאשר עושים שימוש במכשיר בקרבת ילדים.
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי
מוגבלויות פיזיות ,מנטליות או מוטוריות או חסרי
ניסיון וידע בתפעולו אלא אם קבלו הדרכה או
נמצאים תחת פיקוח צמוד של האדם האחראי
לביטחונם.
בדקו האם במכלול הלהבים יש נזק או עיוות
לפני כל שימוש .במידה ויש לכם חשד שהלהב/ים
עקומים או פגומים ,צרו קשר עם “שריג אלקטריק
בע”מ” בכדי לארגן את החלפתם.
אל תנסו להשחיז את הלהבים.
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.28

.29

.30
.31

אל תאפשרו לכבל החשמל להתלות מפינות של
שולחן או משטח עבודה .הכבל עלול להמשך
ולמשוך יחד אתו את המכשיר ממשטח העבודה.
אל תאפשרו מגע של המכשיר או כבל החשמל
במשטחים חמים כולל תנורים ומכשירים פולטי
חום אחרים.
תמיד עשו שימוש במכשיר על משטח יבש וישר.
אין להניח לעולם את מכלול הלהבים על בסיס
המנוע לפני חיבורו לקערה.
הרחיקו שיער ,ידיים ופרטי לבוש מקערת העיבוד
כאשר אתם ממלאים או מרוקנים אותה.
השתמשו רק באביזרים המסופקים עם המכשיר
או מומלצים על ידי חברת  .SharkNinjaהשימוש
באביזרים ,כולל קערת העיבוד.
במהלך השימוש והטיפול במכשיר ,המנעו מיכל
מגע עם החלקים הסובבים.
אל תפעילו את המכשיר עם מכל עיבוד ריק.
בשום מקרה אין למלא את המיכל מעבר לקו
המסמן את הכמות המקסימאלית ( MAX FILLאו
(.)MAX LIQUID
אסור להכניס למיקרוגל את מיכל העיבוד או כל
חלק או אביזר אחרים המסופקים עם המכשיר.
אל תבצעו פעולות שחיקה.
לפני התחלת השימוש וודאו שלא השארתם
סכו”ם כלשהו בתוך מיכל העיבוד .הפעלת
המעבד עם סכו”ם עשוי לגרום למיכל העיבוד
להתנפץ ולגרום לפציעת המשתמש ולנזק לרכוש.
אין להפעיל לעולם את המכשיר ללא מכסים
וכיסויים במקומם .אל תנסו לעקוף את מנגנון
חיגור ההגנה .וודאו כי קערת העיבוד והמכסה
מותקנים כראוי לפני התחלת השימוש.
אין לחשוף את אביזרי המעבד לשינויי טמפרטורה
קיצוניים .הדבר עלול לגרום להם לנזק.
אין להשאיר לעולם את המכשיר ללא השגחה
בזמן עבודה.
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המכשיר אינו מיועד לנוזלים חמים .פעולה זאת
עלולה לגרום לבניית לחץ ויציאת אדים חמים
העשויים לגרום לכוויות.
אם נותרו רכיבי מזון לא מעובדים על דפנות
הכלי ,הפסיקו את המעבד ,הוציאו את מכלול
הלהבים והשתמשו במרית בכדי להסיר אותם
מהדפנות.
אל תנסו להסיר את מיכל העיבוד או המכסה
מעל בסיס המנוע כאשר מכלול הלהבים עדיין
מסתובב .המתינו עד לעצירה מוחלטת של להבי
המעבד לפני הסרת המכסה או קערת העיבוד.
הסירו את מכלול הלהבים מהמיכל או הכוס
לאחר סיום העיבוד .אל תאחסנו רכיבי מזון לפני
או אחרי העיבוד יחד עם מכלול הלהבים .חלק
מהמזונות מכילים רכיבים פעילים המשחררים
גזים העשויים ליצור בנייה של לחץ בכלי אם הוא
מושאר סגור וכתוצאה מכך לגרום לפציעה .לצורך
אחסון בכוס או במיכל יש להשתמש במכסים
המתאימים המצורפים לכלי.
אם המכשיר מתחמם יתר על המידה ,מפסק
טרמי יפסיק זמנית את פעולת המנוע .בכדי
לאתחל את המעבד ,נתקו אותו מהחשמל והניחו
לו להתקרר במשך  15דקות לערך לפני הפעלתו
מחדש.
ההספק המקסימאלי של מעבד המזון
מבוסס על תצורת מיכל העיבוד שלו ומכלול להבי
העיבוד .תצורות אחרות עשויות לצרוך פחות מתח
או זרם.
אל תבצעו עיבוד של רכיבי מזון יבשים ללא
הוספה של מים במיכל או כוס העיבוד .הם אינם
מיועדים לערבוב ועיבוד יבש.
בכדי להימנע מסכנת התחשמלות אין לטבול
את בסיס המנוע או לוח הבקרה במים או כל נוזל
אחר .כבו את המעבד ונתקו אותו מהחשמל לפני
ביצוע ניקוי.

שמרו על ההוראות
www.sarig.com
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הכרת מכשיר הNINJA®-

החלקים

לפני השימוש בפעם הראשונה
לפני שימוש בפעם הראשונה

 .Aמכסה מזיגה
 .Bכוס בנפח  700מ”ל POWER NUTRI CUPS
 .Cמכסים לאחסון
 .Dמכל ערבול בנפח  400מ”ל
POWER NUTRI BOWLS
 .Eמכלול הלהבים
 .Fבסיס המנוע
(הכבל המחובר אינו מוצג בתמונה)
A

B

חשוב :קראו את כל האזהרות בעמ’ 5-6
לפני המשך הפעלת המכשיר.

הערה :כל האביזרים אינם מכילים ביספנולA-
וניתן לשטוף אותם במדיח הכלים.
מומלץ להניח את כלי הקיבול ,המכסים ומכלול
הלהבים על המגש העליון במדיח הכלים.
וודאו הוצאת מכלול הלהבים והמכסה מהכוס
לפני הכנסה למדיח הכלים .נקטו זהירות כאשר
אתם אוחזים במכלול הלהבים.

.2

D
.3

הסירו את כל חומרי האריזה מהמכשיר .נקטו
באמצעי זהירות בפתיחת אריזת מכלול הלהבים
מכיוון שהם חדים מאד.
שטפו את הכוסות ,המכסים ואת מכלול הלהבים
במים פושרים וסבון .השתמשו במברשת עם
ידית למניעת מגע ישיר עם הלהבים .נקטו
באמצעי זהירות בשטיפת מכלול הלהבים מכיוון
שהם חדים מאד.
שטפו ביסודיות את כל החלקים והניחו אותם
להתייבש באוויר.

הכרת קערת העיבוד
E
F

הערה :מכלול הלהבים למכשיר זה אינו תואם
למוצרי  Ninjaאחרים.
הערה :מספר הכוסות ,מיכלים והמכסים משתנה
לפי הדגם.
6
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תוכניות חכמות קבועות מראש הכוללות רצפי פעולה והפסקה ייחודיים המבצעים את העבודה עבורכם.
עם בחירת אחת מתוכניות ה AUTO-IQ -המובנות ,היא תתחיל לעבוד מיד ותעצור באופן אוטומטי כאשר עיבוד
המזון הסתיים .בכדי לעצור את עיבוד המזון לפני סיום התוכנית לחצו שוב על הכפתור של התוכנית הפעילה.

הערה :אחזו את מכלול הלהבים רק בנקודות
אחיזה בהיקף הבסיס.

.1

C

תוכניות AUTO-IQ

עיבוד של רכיבים קשים וקפואים דרש בעבר מספר
רב של עצירות ,הוצאת חלק מהרכיבים והתעסקות
בתערובת .אך כעת ,קל מתמיד ליצור סמודי בול
עשירים וסמיכים במכל הערבול ,ליצור חמאת אגוזים
ועוד .כל מה שעליכם לעשות זה לסובב את כנפי
הערבול בכדי לדחוף את הרכיבים כלפי מטה לכיוון
הלהבים ,כאילו שיש התערבות מובנית בתהליך העיבוד.

תוכניות AUTO-IQ

מיצוי ()EXTRACT
אידאלי עבור פירות וירקות קשים וסיביים ,כולל
הקליפה ,הזרעים והגבעולים שלהם.
שייקים וסמודי’ס ()SMOOTHIE
שילוב של הפירות הטריים או הקפואים המועדפים
עליכם יחד עם נוזלים ואבקות ליצירת שייקים
וסמודי’ס של חלבונים.
ממרחים ()SPREAD
יצירת כל ממרח החל מחמאת אגוזים דרך רטבים ועד
לחומוס המושלם.
מיכל ()BOWL
להכנת סמודי בול במרקם ,פרוזן יוגורט קרמי וסורבה
מרענן.

תוכניות ידניות
הערה :לא ניתן להשתמש בתוכניות ידניות במשולב
עם תוכניות .Auto-IQ
הפעלה  /הפסקה ()START / STOP
לחצו פעם אחת להתחלת פעולה רצופה עד  60שניות.
לחצו שוב בכדי להפסיק .ניתן ללחוץ על כפתור זה גם
בכדי לעצור רצף עבודה של תוכנית .Auto-IQ
פעימות ()PULSE
מאפשרת שליטה טובה יותר בעיבוד בפעימות .פועל
רק בלחיצה על כפתור הפעימה .השתמשו בלחיצות
קצרות לפעימות קצרות ולחיצות ארוכות לפעימות
ארוכות.

הערה :לקבלת התוצאות הטובות ביותר בשימוש
בקערת  ,Power Nutri Bowlעשו שימוש
בתוכניות  Auto-IQשל  BOWLו.SPREAD -

www.sarig.com
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שימוש במיכל POWER NUTRI BOWL
חשוב :קראו בתשומת לב את כל האזהרות
בעמודים  4-5לפני השימוש.
.1

חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו אותו על
משטח ישר ויבש כגון שיש או שולחן.

.2

הוסיפו נוזל ולאחר מכן את הרכיבים למכל
הערבול העיבוד .אל תוסיפו נוזל מעבר לקו
המסומן  LIQUID FILLאו רכיבי מזון מעבר לקו
המסומן ב .FILL MAX

.3

הרכיבו את מכלול הלהבים על המכל וסובבו עם
כיוון השעון בכדי לנעול אותם במקומם.

8
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.4

הפכו את מכל הערבול ומקמו אותו על בסיס
המנוע על ידי התאמת הבליטות שעל המכל עם
החריצים בבסיס המנוע .סובבו את המכל בכיוון
השעון עד לנעילתו במקום בנקישה .עם נעילת
המכל ,נוריות התוכניות יידלקו והמכשיר מוכן
לשימוש.

.8

.6

הסירו את המכל מבסיס המנוע על ידי סיבוב
כנגד כיוון השעון והרמה.

.9

הערה :במהלך העיבוד ,סובבו את כנפי הערבול
הדפנות כנגד כיוון השעון באופן רציף.
 .5aאם אתם עושים שימוש באחת מתוכניות
 ,Auto-IQבחרו את התוכנית המתאימה ביותר
לצרכיכם .במהלך העיבוד ,סובבו כל הזמן את
כנפי הערבול כנגד כיוון השעון .התוכנית הקבועה
מראש תעצור באופן אוטומטי בסיום הרצף .בכדי
לעצור את המכשיר בכל זמן שהוא ,לחצו שוב על
כפתור התוכנית הפעילה.
 .5bבאם אתם משתמשים בהפעלה  /עצירה
( ,)START / STOPעם הגעת הרכיבים לדרגת
הסמיכות והעיבוד הרצויה לכם ,לחצו שוב על
הכפתור והמתינו עד לעצירה מוחלטת של
המכשיר .במהלך העיבוד ,וודאו סיבוב רציף של
כנפי הערבול כנגד כיוון השעון.

.7

בכדי להנות מהמשקה שהכנתם לדרך ,סגרו את
המכל עם המכסה הרגיל או עם מכסה המזיגה
וסובבו את המכסה בכיוון השעון לסגירה מלאה.

נתקו את המכשיר מהחשמל בסיום ההכנה.
התייחסו לפרק בנושא טיפול ותחזוקה להוראות
ניקוי ואחסון.

הוציאו את מכלול הלהבים על ידי סיבוב כנגד
כיוון השעון .אל תאחסנו מזון מעובד יחד עם
מכלול הלהבים מחובר .השתמשו במכסה הרגיל
או מכסה המזיגה לצורך אחסון .נהגו בזהירות
כאשר אתם מוציאים את הלהבים שכן הם חדים
מאד.

www.sarig.com

9

שימוש בPOWER NUTRI CUPS -
חשוב :קראו בתשומת לב את כל האזהרות
בעמודים  4-5לפני השימוש.
.1

חברו את בסיס המנוע לחשמל והניחו אותו על
משטח ישר ויבש כגון שיש או שולחן.

.2

הוסיפו את הרכיבים לכוס העיבוד .אל תוסיפו
רכיבים מעבר לקו המסומן LIQUID / MAX

.3

הרכיבו את מכלול הלהבים על הכוס וסובבו עם
כיוון השעון בכדי לנעול אותם במקומם.
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.8
.4

הפכו את כוס העיבוד ומקמו אותה על בסיס
המנוע על ידי התאמת הבליטות שעל הכוס
עם החריצים בבסיס המנוע .סובבו את הכוס
בכיוון השעון עד לנעילתה במקומה בנקישה.
עם נעילת הכוס ,נוריות התוכניות יידלקו
והמכשיר מוכן לשימוש.

.6

הסירו את הכוס מבסיס המנוע על ידי סיבובה
כנגד כיוון השעון והרמתה.

.9

.7
 .5aאם אתם עושים שימוש באחת מתוכניות
 ,Auto-IQבחרו את התוכנית המתאימה ביותר
לצרכיכם .התוכנית הקבועה מראש תעצור
באופן אוטומטי בסיום הרצף .בכדי לעצור את
המכשיר בכל זמן שהוא ,לחצו שוב על כפתור
התוכנית הפעילה.
 .5bאם אתם משתמשים בהפעלה  /עצירה
( ,)START / STOPעם הגעת הרכיבים לדרגת
הסמיכות והעיבוד הרצויה לכם ,לחצו שוב על
הכפתור והמתינו עד לעצירה מוחלטת של
המכשיר.

בכדי להנות מהמשקה שהכנתם לדרך ,סגרו את
הכוס עם המכסה הרגיל או עם מכסה המזיגה
וסובבו את המכסה בכיוון השעון לסגירה מלאה.

נתקו את המכשיר מהחשמל בסיום ההכנה.
התייחסו לפרק בנושא טיפול ותחזוקה להוראות
ניקוי ואחסון.

הוציאו את מכלול הלהבים על ידי סיבוב כנגד
כיוון השעון .אל תאחסנו מזון מעובד יחד עם
מכלול הלהבים מחובר .השתמשו במכסה הרגיל
או מכסה המזיגה לצורך אחסון .נהגו בזהירות
כאשר אתם מוציאים את הלהבים שכן הם חדים
מאד.
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מדריך לטיפול בתקלות

טיפול ותחזוקה
אחסון

תוכניות AUTO-IQ
ניקוי ידני
שטפו את הכוסות ,המכסים ומכלולי הלהבים במים
פושרים וסבון .כאשר אתם שוטפים את מכלולי
הסכינים השתמשו במברשת עם ידית על מנת שלא
לנגוע ישירות בלהבים .טפלו בזהירות רבה במכלולי
הלהבים בכדי להימנע ממגע עם הלהבים החדים.
שטפו ביסודיות ויבשו באוויר.
הערה :כנפי הערבול העיבוד אינם ניתן להוצאה.

רכיבי מזון דבוקים על דפנות
מיכל העיבוד
 1-2טיפות קטנות של סבון כלים

מלאו מים עד גובה
הערבול

עבור רכיבים שנדבקו לדפנות כגון חמאת אגוזים,
שטפו את המיכל ומכלול הלהבים תחת מים פושרים.
לאחר מכן ,מלאו את המיכל במים פושרים עד לגובה
כנפי הערבול והוסיפו  1-2טיפות של סבון כלים.
הרכיבו את מכלול הלהבים ולחצו על תוכנית .BOWL
סובבו את המשוט ברציפות כנגד כיוון השעון במהלך
הניקוי.
לאחר מכן שפכו את תכולת המיכל העיבוד ושטפו עם
מים פושרים .נגבו עם כלי לניקוי כלים אם נדרש.

כרכו את כבל החשמל סביב מוט כריכת הכבל הנמצא
על גב בסיס המנוע .אל תכרכו את הכבל סביב
המכשיר או בסיס המנוע.
אל תאחסנו מזון מעובד יחד עם מכלול הלהבים
מחובר .השתמשו במכסה הרגיל או מכסה המזיגה
לצורך אחסון רכיבי מזון מעובדים או לפני עיבוד.
אל תעמיסו את ההחלקים הנוספים על גבי המכלים.
אחסנו אותם ליד המעבד או במגירה נפרדת כדי שלא
יינזקו ויהוו סיכון בהפעלה הבאה.

אזהרה :להקטנת הסיכון להתחשמלות או הפעלה בטעות של המכשיר,
כבו את המכשיר ונתקן אותו מהחשמל לפני בדיקה לפתרון בעיות.
לוח הבקרה אינו מואר
וודאו כי המכשיר מחובר לחשמל .אם המכשיר מופעל ולא מורכב מכל או כוס עיבוד ,התצוגה בלוח הבקרה
תראה ‘ , ’- -נתקו את המכשיר מהחשמל .התוכניות הזמינות יוארו לאחר הצבת המיכל על בסיס המנוע
וסיבובו בכיוון השעון עד לנעילתו בנקישה במקומו.
לוח הבקרה אינו נכבה
הורידו את המכל מהבסיס על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון והרמתו .התצוגה תהבהב ‘ .’- -נתקו את המכשיר
מהחשמל .אם המכשיר נשאר מחובר לחשמל ,תצוגת לוח הבקרה תכבה אוטומטית לאחר  3דקות של חוסר
שימוש .לחצו על כל כפתור שהוא בכדי “להעיר” את המכשיר.

אתחול ווסת הטמפרטורה של המנוע
המכשיר כולל מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק
למנוע ולמערכת ההנעה במקרה שבטעות יצרתם
עומס יתר על המעבד .אם המכשיר נכנס למצב של
עומס יתר ,המנוע יושבת באופן זמני .במידה והדבר
קורה ,פעלו לפי ההנחיות המפורטות להלן:
 .1נתקו את המכשיר משקע החשמל.
 .2אפשרו למכשיר להתקרר למשך  30דקות לפחות.
 .3הסירו את מכסה המיכל ואת מכלול הלהבים ,רוקנו
את המכל וודאו שאין רכיבי מזון החוסמים את מכלול
הלהבים.

המכשיר נע על המשטח בזמן עיבוד המזון
וודאו כי המשטח וכריות היניקה בבסיס המכשיר נקיים ויבשים.

חשוב :וודאו שלא מילאתם את מכל המעבד מעבר
לסימון התכולה המרבית .זוהי הסיבה הנפוצה ביותר
לעומס יתר על המכשיר.

קשה להתקין את מכלול הלהבים או המכסה על המיכל
הניחו את המכל על משטח ישר ומאוזן .מקמו את המכסה או מכלול הלהבים בראש המיכל והתאימו את
ההברגות כך שהמכסה או מכלול הלהבים ימוקמו כראוי .סובבו בכיוון השעון עד לסגירה מלאה.

אם נדרש שירות או תיקון ,צרו קשר עם שירות
הלקוחות .08-9189199

אין אפשרות להוציא את כנפי הערבול מקערת העיבוד
• לא ניתן לפרק את יחידת כנפי הערבול מהקערה .להוראות ניקוי יש להתייחס לפרק טיפול ותחזוקה.

המכשיר אינו מערבב היטב .רכיבי המזון נתקעים
שימוש בתוכניות  Auto-IQהינה הדרך הקלה ביותר לקבלת תוצאות מיטביות .הפעימות וההפסקות
מאפשרות לרכיבי המזון להתיישב על מכלול הלהבים .אם הרכיבים נתקעים בצדדים באופן קבוע ,הוספת
נוזל או מים יכולה בדרך כלל להועיל .במילוי הכוס או המכל ,התחילו עם חתיכות פרי או ירק טריים ,לאחר
מכן עלים או ירק סיבי לאחר מכן הוסיפו נוזל או יוגורט ולאחריהם אבקות ,גרעינים או חמאות אגוזים .לבסוף,
הוסיפו קרח או רכיבים קפואים .במהלך השימוש במכל ,סובבו את כנפי הערבול כנגד כיוון השעון בכדי
לערבל את הרכיבים ולהסירם מהדפנות.

בכדי שנוכל לסייע לכם ביתר יעילות,
רשמו את המוצר שרכשתם
באתר www.sarig.com

מדיח כלים

כל החלקים המורכבים ניתנים לשטיפה במדיח כלים.
יש להניח את המכלים ,המכסים ומכלולי הלהבים
במגש העליון של מדיח הכלים בלבד .וודאו הסרת
מכלול הלהבים מהמיכל לפני ההכנסה למדיח הכלים.

בסיס המנוע

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני ביצוע
הניקוי .נקו את בסיס המנוע במטלית רכה ויבשה.
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הזמנת חלקי חילוף
בכדי להזמין אביזרים וחלקים נוספים ,בקרו בכתובתwww.sarig.com.ninja :

רישום המוצר לאחריות
הכנסו ל  www.sarig.comבכדי לרשום את מוצר ה  Ninjaהחדש שלכם בתוך שלושים ( )30ימים ממועד הרכישה.
תצטרכו לציין את שם החנות ,תאריך הרכישה ומספר הדגם יחד עם שימכם וכתובתכם.
הרישום יאפשר לנו ליצור עימכם קשר במקרה של צורך בעדכונים בטיחותיים.
בביצוע הרישום ,הינכם מאשרים כי קראתם והבנתם את ההוראות לשימוש ואת האזהרות המפורטות במדריך זה.
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www.sarig.com | 08-9189199

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