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   תנאים וחבויות:  -אחריות 
  בע"מתקשורת דיגיטלית כל הזכויות שמורות לחברת יורוקום 

כל הזכויות במידע המופיע בחוברת זו שמורות וכפופות להגנות הקניין הרוחני המתאימות לרבות 
  יות היוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים.מכוח דיני זכו

אין להעתיק,לצלם,להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת 
בה  כמו כן אין לעשות שימוש בחוברת או במידע המופיע  רשות מחברת יורוקום מראש ובכתב.

  שלא למטרה לשמה הוא מסופק.
יצרן ויורוקום שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא כל הודעה העיצוב והמפרטים הינם נתוני ה

  מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כשלהי עקב כך.
מצגים בחוברת הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו במפורש 

   או במשתמע כהתחייבות או אחריות היצרן.
בהסכם המכירה הפרטני.  מסמך זה עשוי להכיל טעויות אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה 

 המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר,והשמטות. יורוקום מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה 
לכל נזק או אבדן שייגרמו לאדם מחוסר ידע או אי דיוקים בהוראות ההפעלה בחוברת זו, כמו גם 

עת את המידע המופיע בחוברת, לפיכך אם מהתקנה פגומה של הציוד. יורוקום מעדכנת מעת ל
  נתקלת בטעות אנא הודיע/י על כך ליורוקום.

  
    האמור לעיל תקף לזכר ונקבה כאחד. הערה:

    להנחיות והסברים נוספים נא עיינו בחוברת ההוראות באנגלית .                 :מהמכשיר תרב התועליקראו את ההוראות במלואן על מנת להפיק את מ         

  בע"מ. יורוקום תקשורת דיגיטליתל ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת ש  לקוח נכבד,
  מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.  אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את   אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה.

  .שלך מהמכשיר  בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות 
  אנו ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאחת מתחנות השירות,  החוברת, העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות.במידה שתיתקל בבעיות בהפעלת המכשיר לרשותך סעיף מיוחד, שנמצא בסוף 

      שפרטיהם נמצאים בתעודת האחריות.
    בע"מ יורוקום תקשורת דיגיטלית                                                                 בברכה,                                                               
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  יצרן -הוראות בטיחות   
  

 דרגות החומרה בעת השימוש במכשיר:   
  ביותר חמורהת מוות ופציעה סכנה! סכנ  
 זהירות! סכנת פציעה או נזק 

 סימוני ההנחיות בעת השימוש במכשיר:   
  לה אסורהופע 
 במלואהת לביצוע ת חובה הנדרשפעול 

  
   סכנה!   

אין לכופף, אין למקם בקרבת מקורות חום, אין אין לבצע כל שינוי,  - :או בתקע החשמלאל תפגעו בכבל            להניח מתחת לחפצים כבדים אין למקם מעל קצוות חדים, אין למשוך, 
 ,אל תשתמשו במכשיר אם כבל המתח או תקע החשמל פגום או משוחרר   המכשיר באמצעות כבל המתח שלו.ואין לשנע את 

וודאו תמיד    אל תגעו בתקע החשמל בידיים רטובות. סכנת התחשמלות!   תחנת השירות בלבד.אצל היבואן באם כבל החשמל פגום יש להחליפו    סכנת התחשמלות ו/או שריפה!האספקה. או חופשי בתוך שקע 
 כי ידכם יבשות.

 ,אחרת שיר מחובר אל תוך שקע החשמל כהלכה.ודאו כי תקע המכ  .המכשיר מיועד לשימוש ברשת החשמל כמפורט ולא במתח הפעלה אחר          
העלולים לגרום  מלכלוך/שומנים נקו את הדקי תקע החשמלמעת לעת   !כתוצאה מהיווצרות חום תיתכן סכנת שריפה ו/או התחשמלות

בל ישתלשל הקפידו ל הרחיקו את כבל החשמל מהישג ידם של ילדים.  לשריפה. נתקו את התקע מאספקת החשמל ונקו בעזרת מטלית יבשה.
 .!הכבל מעל קצה השולחן או משטח העבודה. סכנת כוויה או התחשמלות

   אין לטבול את חלקי המנוע במים או להתיז עליו מים.         
 . היוועצו במרכז השירות.לבדכם אל תנסו לפרק או לתקן את המכשיר  .!סכנת שריפה/התחשמלות                
 סכנת מחנק! הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ותינוקות.  .!סכנת שריפה/התחשמלות      
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  המוצר אינו מיועד לשימושם של ילדים ו/או מוגבלים ביכולתם הפיזית או           
מפסיק פעולתו בצורה בלתי צפוייה או במקרה של  במקרה שהמכשיר  !פציעהסכנת כוויה ו/או  .הרחיקו את המוצר מהישג ידם של ילדים  .!סכנת שריפה ו/או נזק ו/או התחשמלות                  דים ולוודא שאינם הופכים את המכשיר למשחק.להשגיח על פעילות יל                  חסרי הבנה וניסיון אלא אם הוכשרו לכך ע"י מי שמוסמך לבטיחותם. יש                  

 סכנת התחשמלות ו/או כוויה כתוצאה מ:תיתכן   . ונתקו אותו מיידית מאספקת החשמל כבו עשן או אש,
 כבל המתח פגום והמכשיר נכבה ונדלק לסירוגים. -  התקע או כבל המתח מתחממים מעל הסביר. -
 ריח שאינו רגיל. - סיבובי המנוע נשמעים שלא כרגיל. - יחידת המנוע התעוותה, ניזוקה או שמתחממת מעל הסביר. -
אין להשתמש במכשיר אלא עבור הפעולות המתוארות בחוברת זו. כל   .כלשהותפעולי תופעה שאינה רגילה או כשל  -

 אין להשתמש במכשיר במקומות הבאים:  סכנת כוויה ו/או פציעה! פעולה אחרת אסורה בהחלט. 
 .חשופים למים או חום גבוההמקומות  -  פת שולחן וכו'שטיח או מעל גבי משטח שאינו ישר,  -
אל תוך פתחי  ובמיוחד חפצים מתכתיים אין להכניס חפצים כלשהם  מים. באמבט או כיור ומקומות החשופים לזרימת -

 סכנת אש, התחשמלות או פציעה! בלבד. ם במכשיר אלא אם מדובר בחלק מקורייחלקכל אל תחליפו   התחשמלות! ר באמצעות כבל החשמל. סכנת פציעה אואל תאחזו את המכשי  סכנת התחשמלות!  המכשיר.
. אח"כ בצעו הפסקה דקות ברציפות 15ר יותר מאשר אין להפעיל את המכשי    כשהוא בפעולה.  היעזרו אך ורק בכלי המיועד לדחיפת המזון או בחתיכת אל פתחי המכשיר מתכתי אל תכניסו אצבעות או חפץ כלשהו כגון סכו"ם     !/כוויהסכנת שריפה  דקות  (הניחו למנוע להתקרר). 30של 

לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בשעת פעולתו.  הקפידו   סכנת פציעה!  נתקע.אם את הפרי/ירק פרי/ירק נוספת בכדי לדחוף פנימה 
העליון במהלך  המכסהואל תפתחו את אל תפעילו את המכשיר ללא המיכל   לכבות אותו בגמר השימוש.

 אל תשתמשו במכשיר אם המסננת או כיסוי ההגנה פגומים או שיש בו  פעולתו.  סכנת פציעה!
 סדקים הנראים לעין.
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  פגום או סדוק. סחיטההסכין או אל תשתמשו במכשיר אם המכסה העליון 
 סכנת פציעה!

את תקע החשמל אחזו בידכם. אל תמשכו את כבל החשמל בכדי לנתק את      
תמיד הקפידו לנתק את המכשיר  מאספקת החשמל אם הינכם משאירים     בשעת הפעלת המכשיר. בידכם כבל החשמליסתרבל זהרו לבל יה  סכנת פציעה! חסין אש.השתמשו במכשיר על גבי משטח מאוזן, נקי, יבש ו    סכנת התחשמלות ו/או שריפה!  תקע המכשיר מאספקת החשמל.

להבים החדים סכין הסחיטה בעל העת ניקוי או טיפול בבזהירות נדרשת   סכנת פציעה! .אותו ללא השגחה או לפני ניקוי ו/או הרכבה/פירוק
החזיקו את הסירו את המיכלים ואת המכשיר, שנע אם הינכם נדרשים ל  סכנת פציעה!   במסנן.ו

אין לשנע את המכשיר באמצעות  ליציבות מירבית. יחידת המנוע בשתי ידכם  סכנת פציעה!  .או המיכליחידת הדחיסה 

      ,חלקי לבוש או שרשרת בחלקי המכשיר היזהרו לבל יתפסו שערותיכם
גישה לפני אביזרים או הות ולנתק את המכשיר לפני החלפת בהקפידו לכ  סכנת פציעה! תו.בשעת פעול

  מידע חשוב: סכנת פציעה! לחלקים נעים.
 היזהרו לבל תפילו את המכשיר  שמא ייגרם לו נזק -  אין להכניס את מיכלי המיץ והפסולת למיקרוגל -
 וודאו כי האביזרים מורכבים ומהודקים כהלכה - יחידת המנועאל תלפפו את כבל המתח על  - המכשיר מיועד לשימוש בייתי בלבד -
לאחר . שניות 30- יותר מאין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק למשך  - הקפידו לנקות לאחר השימוש -

  מזון או ממחה, שכן הוא עלול בעת מזיגת נוזל חם לתוך מעבד ו היזהר    -      אין לחסום את פתחי המכשיר במהלך פעולתו - הכניסו מייד את הפירות/ירקות ההפעלה, 
  ירות/ירקות.פה אין לשנע את המכשיר באמצעות אחיזה בכבל המתח או פתח הכנסת .התפרצות אדים פתאומית להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב        

 דוחף הפרי

 יחידת המנוע     

 מיכל המיצים     
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  תוכן העניינים        

  

 

  16  מברשת/קערה ........  3  ..יצרן -הוראות בטיחות
  19  ק בטיחות ........מפס  7  חלקי המכשיר ..........
  20  איתור תקלות .........  7  לחצן ההפעלה .........
  20  במקרה של תקלה ...  8  פירוק המכשיר .........
  21  חלקי חילוף ............  9  הרכבת החלקים .......
  21  ............ מפרט טכני  11  נעילה בטיחותית ......
  21  ...............מרשמים   12  סוגי הפעלות ...........
  22  הוראות בטיחות ......  14  סחיטת מיץ .............

  24  תעודת אחריות .......  15 …………........ניקוי 

הקפידו לחבר את המכשיר לשקע 
  חשמל קרוב ונגיש.

לניתוק מלא של המכשיר מאספקת 
החשמל יש לנתק את כבל החשמל 

  משקע החשמל שבקיר.
  

 אל תשתמשו במכשיר אם המסננת     
  המסתובבת או כיסוי ההגנה     
  ם הנראיםפגומים או שיש בו סדקי    
    ! לעין    
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  חלקי ואביזרי המכשיר  
 
  

  

 פתח הדחיסה

 דוחף הפרי

 מכסה

רוטור/סכין הסחיטה 
 הדחיסה

מתאם מיצים 
 מסנן הדחיסה

 מיכל המיץ

 פתח הפסולת

  יחידת המנוע

 מתאם למוצרים קפואים

  פין אבטחה עליון
  
  

  ברז יציאת המיץ
 פתח יציאת המיץ  

  תמברשת רוטט
  

 צדדים) 2מברשת גומי (

 כבל ושקע המתח

  :מצבי הפעלה
 כיבוי                       הפעלה                 

. הפעלה לאחורל לחצו והחזיקו
  שחררו לעצירת הפעולה.

  שו בכפתור במקרה של השתמ
   תקיעת חומרי המזון במכשיר.

 היעזרו בקצה המברשת להסרת פסולת

  אביזרים:
  

 מיכל הפסולת             מיכל המיצים
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  פירוק חלקי המכשיר  
  

הרכבת נתקו את המכשיר לפני  לפני השימוש הראשון, בצעו שטיפה של כל חלקי המכשיר.
  החלקים.  לפני חיבור החשמל וודאו כי המכשיר כבוי.

  

    

הסירו את החלקים    

 מיחידת המנוע    הסירו את הקערה 

 הסחיטה) סכין (כולל   הסירו את חלקי המסנן              

 מסנן

מתאם 
  למוצרים 

 ואיםקפ

 מברשת קפואיםמתאם 

 סכין הסחיטה

 פירוק חלקי המכשיר                 
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  הרכבת חלקי המכשיר  
  

    
  

 במקומם הנכון ודאו כי האטם, פקק הגומי ומברשות הגומי 

 מיקום האטם בקערת המיצים      

 מבט מלמעלה     

 מבט מלמטה     

 יישאר מרווח  דחפו עד שלא 

 קם בתחתית החיצוניתוממ פקק הגומי

 המברשת הרוטטת       צידי ממוקמת במברשות הגומי      

ראו את איור הרכבת האטם, פקק ומברשות 
  הגומי.

  .עלולים לפגום בפעולת המכשיר ופקק הגומי  הרכבה לא נכונה של האטם
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  מקמו את הקערה על יחידת המנוע.

ויחידת   על הקערה :החיצים 2מקמו את 
 , זה מול זה כמתואר באיור:  המנוע

  חברו את המברשת הרוטטת ואת המסנן ואח"כ   
 מקמו את החיצים זה מול זה כמתואר באיור:    הרכיבו על יחידת המנוע.     

  מתאם למוצרים    מבט מלמעלה     
 קפואים     

  הרכיבו את רוטור/סכין הסחיטה.  זהירות !  
  הרכיבו את רוטור הסכין באמצע. - 1
  אל תוך החור עד סובבו ודחפו את הסכין  - 2

  לעצירה.     
  

לא ניתן לסגור את המכסה אם הסכין איננה 
  ! במקומה

 ! הסכין לבין המסנןהיזהרו לבל תיתפסנה אצבעותיכם ברווח שבין 
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   נעילה בטיחותית       
   המכשיר אינם מחוברים כהלכה. הנעילה הבטיחותית מונעת הפעלה כאשר חלקי  .אל תלחצו על פיני הנעילה באמצעות חפצים כלשהם 

    
 

   ר: כמתואר באיוהתאימו את סימני החיצים זה מול זה 

סובבו את המכסה עם כיוון השעון עד 
 לקבלת קליק נעילה.

 לפירוק, חזרו מהסוף להתחלה.      

  
 באמצעות חפצים כלשהם.     אל תלחצו על פיני הנעילה      

 ציר המנוע

 פין הנעילה    

 הרכבת החלקים                                                             
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  הפעלת המכשיר עם מתאם המוצרים הקפואים/מסנן המיצים 
  

       הקפואיםהמוצרים הפעלה עם מתאם 
 .נוספים שמני בישולואלכוהול, שמן לסלט   לחם, פסטה, איטריות או אורז.  .)כשהם קפואים או לאחר בישול(דלעת או בטטה   פולי קפה, שעועית, גריסים וכו'.  .בהקפאה עמוקה ומוצריםקוביות קרח    סוגי מוצרים אסורים בשימוש:

  הכנת סוגי מזון    
 

  ., אננס, תפוזים, אבוקדו וכו'ץעח תפו -  והסירו גרעינים/גלעיניםהקליפה קלפו את  .1
 קלפו את הקליפה הדקה למרקם אחיד יותר. - הדר יפר

  בשלו והסירו את קליפתם.   -עגבניות  
  חתכו את המזון לחתיכות קטנות באופן שיוכלו להיכנס בקלות אל פתח הדחיסה.   .2

 ס"מ רוחב או לקוביות) 3- (פחות מ
על גבי מגש ולהניח ביניהם יש להפריד  לפני ההקפאה .הקפיאו את הרכיבים .3

נעצו מזלג במוצרים בכדי לבדוק אם  -הפשירו את המוצרים  בטמפרטורת החדר   ומיניום באופן שלא יגעו אחד בשני.מאל
 דקות) 5-30הפשירו. (

  טיפים    
    גושים והתוצאה שתתקבל לא תהייה בעלת הפשרה שאינה מספקת עלולה ליצור

 שימוש במוצרים קפואים הישר מן המקפיא, עלול לגרום לתקלה במכשיר.  מומלץ להשתמש במוצרים קפואים בני חודש לכל היותר.  ו מזה זמן רב.אל תשתמשו במוצרים שהוקפאו מחדש או במוצרים שהוקפא   מרקם אחיד.
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   מסנן המיציםהפעלה עם 
  :סוגי מוצרי מזון אסורים בשימוש

  מרכיבי מזון שמנונים: מלוחיה וכו'  במיה   מוצרי מזון דביקים שאינם ניתנים לסחיטה: מוצרי מזון חמים  בישול ניאו שמ אלכוהול, שמן צמחי  קנה סוכר  גרעיני דלעת וכו'  וכו'דגנים פולי סויה, סוגי שעועית, מזון יבש כמו   אפרסמון (שגרעיניו אינם ניתנם להסרה במלואם)   , שזיף, מנגו וכו'.אפרסק ניגלעי  מוצרים קפואים/חקוביות קר   מוצרים העלולים לגרום נזק למכשיר:
 סומסום  אגוזים  'מרכיבי מזון שמנונים אשר ניתנים לסחיטה בתוספת נוזלים.הערות בוטנים וכו :  

  הכנת סוגי מזון    
, הדרוהסירו גלעינים/זרעים וכו' מפירות כמו אננס, סוגי פירות  העבה קלפו את הקליפה  פירות:

חתכו את הירקות לחתיכות קטנות באופן שיוכלו להיכנס בקלות אל פתח הדחיסה.   ואת הזרעים.קצוץ השורש הסירו את   ירקות: חתכו את הפירות לחתיכות קטנות באופן שיוכלו להיכנס בקלות אל פתח הדחיסה.  וכו'. ח עץשל תפודקות כגון ת ניתן להשאיר קליפו  אפרסק ומנגו. 
 ס"מ. 2 -חתכו ירקות קשים כמו גזר לחתיכות דקות שרוחבן כ  או לרצועות. ס"מ 2 -תיכות של כחתכו סוגי עלים לח  ס"מ רוחב או לקוביות) 3- (פחות מ

  טיפים    
   .השתמשו בפירות וירקות טריים   .במוצרי מזון יבשים הוסיפו בצורה מדורגת כמות זהה של מים או חלב  תפוח. מומלץ לסחוט פירות כגון בננה, אפרסק, או מנגו, עם פירות עתירי נוזלים כגון  ל"סתום" את המסנן לכן מומלץ להסיר את הגבעול. פטרוזיליה עלולים/עלים כגון בזיליקום   .את פסולת הירקות/פירות אין להכניס בחזרה אל המכשיר 
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  סחיטת מיצים  
  

  הכנה:
  )8-11(כמתואר בעמודים  חברו את חלקי המכשיר. .1
  )12-13(כמתואר בעמודים   הכינו את מוצרי המזון. .2
 תחת לפיית הפסולת ופיית המיצים.מ איסוף לימקמו מיכ .3

  כאשר משתמשים במתאם למוצרים קפואים, אין צורך להשתמש במיכל הפסולת. -
  חברו לשקע החשמל. .4

 ".I"הפעילו את המכשיר במצב  .1
    .הכניסו את מוצרי המזון אל הפייה והיעזרו בדוחף .2

  וסגרו את פיית יציאת המיץ. )0(מצב  כבו את המכשירבתום הפעולה,      .3 
  נקו ושטפו את חלקי המכשיר והסירו את הפסולת.     )15  מ'השתמשו במברשת המצורפת ע"מ להסיר ולנקות את שאריות הפרי (ע  .נתקו את כבל החשמל   :   לאחר השימוש           
  ./מכסההקערהבאחיזת אך ורק באחיזת יחידת המנוע ולא : יר הרמת ושינוע המכש           

 דוחף מוצר המזון 

 פיית פסולת

 מיכל המיץ    מיכל הפסולת   

 פיית יציאת המיצים

 פתח הכניסה   
 ברז יציאת המיצים

 הכניסו את מרכיבי המזון בכמויות -
  שניות. 5-קטנות בהפסקות של כ  
 גי מזון שונים, נכם מכניסים סויאם ה -
  , בכל פעםם לסירוגיןותהכניסו א  
  מעט מכל סוג.  
 בכוח.את חתיכות המזון  דחפואל ת -
 במקרה של תקיעת מזון, או במצב של  -
   פעולת סרק, לחצו מספר שניות על  
   .להפעלה אחורה R הלחצן   

  הערה: 
 בסוגי פירות/ירקות מסוימים  -

  יתכן ויישארו חתיכות במיץ.   
  יתן לסנן אותם ולשתות נ   
 כאשר הפסולת אינה יוצאת -

  או מצטברת בפיות  החוצה   
  ההפעלה, כבו את המכשיר    
  והסירו את הפסולת    
    העודפת.   
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  ניקוי המכשיר  
 .יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש    החשמל.הפסיק להסתובב ואח"כ נתקו את תקע לפני ניתוק והסרת חלקי המכשיר וודאו כי המנוע  

, חומרי הלבנה, אלכוהול, אבקת פוליש, מדלליםחומרים בנזין, אל תשמשו ב   הערה:
 היזהרו לבל תיפצעו במהלך ניקוי סכיני החיתוך והלהבים של המכשיר וחלקיו.  לצורך ניקוי המכשיר, אל תשתמשו בעזרים בעלי חוד כמו סיכה או קיסמי שיניים.  פן תזיקו למשטחי המכשיר. מברשת מתכת או ניילון

  
 

    
  

  דוחפן ומכסה:
שטפו עם מים וסבון וספוג 

  רך ואח"כ נגבו וייבשו.
 אין לנקות במדיח כלים!

  :מתאם קפואים
שטפו עם מים וסבון וספוג 

 אפשר לנקות במדיח כלים!  רך ואח"כ נגבו וייבשו.
  

 מברשת רוטטת

 קערה

יחידת המנוע: נגבו במטלית 
 אין לנקות במדיח כלים!  לחה ורכה.

 

יתכן ולאחר שימוש עם 
(כמו  מוצרי מזון מסוימים

ישתנו  צבעי החלקים )גזר
ניקוי מיידי לאחר  מעט.

יכול להפחית את שימוש 
  כתמי הצבע.

  :רוטור/סכין הסחיטה והמסנן
שטפו עם מים וסבון וספוג רך 

   ייבשו.ואח"כ נגבו ו

השתמשו במברשת בכדי   
של לנקות את החלק התחתון 

   ואת המסנן.סכין הסחיטה 

  אפשר לנקות במדיח כלים!    
 

  :מיכל המיץ ומיכל הפסולת
שטפו עם מים וסבון וספוג רך 

  ואח"כ נגבו וייבשו.
 

 אפשר לנקות במדיח כלים!  



 16

  המיציםקערת מברשת רוטטת/  
  

  שטפו עם מים וסבון וספוג רך ואח"כ נגבו וייבשו.  לאחר ייבוש החלקים הרכיבו אותם על המכשיר.

  .  מהפיה ות הפסולתישאר היעזרו במברשת לניקוי

 

   
  במדיח כלים! אינו מיועד לשימוש  )עלול לגרום לשריטות שימוש במברשת בפנים המשטח(
  פירוק:  

  כוח. פעילואל ת  מחוץ למירווח.אל והסירו  בכיוון המסומן בחץהגומי לחצו את מברשת 

  הרכבה: 
  הכניסו את הגומי כמתואר ואח"כ החליקו למעלה/למטה משני הצדדים.

  וודאו כי החלק העליון והחלק התחתון ממוקמים כהלכה.

    

 מירווח מברשת גומי        

 מירווח              

 מבט מלמעלה

  למעלה
  (ארוך)

  
  

 (קצר)  למטה

 הכניסו את הגומי כמתואר:
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  אטם פנימי של הקערה:  
  

         
  
  אטם חיצוני של הקערה:  

  משכו את הגומי החוצה בכיוון החץ (לא ניתן להסרה מהקערה)  לפירוק:
  

    

 מבט בחתך              

 דיחפו  

  לפירוק:
 משכו את האטם כלפי מעלה.

  כבה:להר  
הכניסו את האטם כמתואר 

 באיור מטה:
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  להרכבה:

  אל תשאירו אותם כשהם לא מורכבים שמא יאבדו.   .חלקיםאת ה לאחר השטיפה, נגבו וייבשו ואח"כ הרכיבו   הערות על מברשת הגומי, האטם ופקק הגומי:  
  

 חום גבוה עלול לגרום לסדקים במכשיר. הרחיקו את חלקי המכשיר ממקורות חום   לכלוך ומזון.לפני השימוש במדיח הסירו שאריות    חלקים העמידים בשימוש במדיח:
 .שלהם והנמיכו את עוצמת החום

  
  אחסנו את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים.  לשינוע המכשיר, הפרידו את מיכל המיצים מבית המנוע ואחזו בשתי ידיכם.  למניעת תקלה, אל תציבו את בית המנוע כשהוא הפוך.   למניעת חלודה, הקפידו לייבש את חלקי המכשיר לאחר השטיפה.    אחסנה:

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

דחפו את פקק הגומי אל תוך 
 המירווחהפתח בכיוון החץ עד לסגירת 
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   ות מירבית  הגנה אוטומטית לבטיח –מפסק/לחצן ההפעלה 
  

  כאשר מנוע המכשיר נתקל בהתנגדות, תנותק הפעלת המנוע באופן אוטומטי לצרכי הגנה. 
  "0:   העבירו את המתג למצב "כבו את המכשיר. 1  

                               

                                
  .לפעולה אחורה למספר שניות  R"לחצו על ". 2

  לה, כנראה שהמכשיר התחמם יתר על המידה. נתקו את כבל החשמל,  אם הפעולה נכש    
  עד שהמכשיר יתקרר. דקות 30- המתינו  כ    

  
  .כבו את המכשיר והסירו את חלקי המזון שנתקעו. 3
  
  .  הקטינו את כמות המזון המוכנסת אל המכשיר " (הפעלה)Iהפעילו את המכשיר: לחצו על ". 4

  דחיסה.והכניסו בעדינות לפתח ה    
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  איתור תקלות   
  
  

  הסיבה/הפתרון  התקלה
  חיבור תקין.שהודאו  האם חיברתם את כבל החשמל? -  המכשיר אינו פועל לאחר הדלקתו

  : סובבו את  ודאו כי הרכבתם את חלקי המכשיר כראוי -
  לא המכשיר המכסה עד לקבלת קליק נעילה אחרת   
  )11 'מ.  (עיופעל  
  : האם השתמשתם במוצרי מזון מפסק ההגנה הופעל -  
  האסורים לשימוש? האם כמות המוצרים שהכנסתם   
  )19 מ'(עגדולה מידי? האם מוצרי המזון קשים מידי?   

  יתכן והפעלתם את המכשיר למשך זמן ארוך מהנדרש    יחידת המנוע מתחממת
 ותנו ליחידת  דקות 30 -דקות). המתינו כ 15 -(יותר מ  
  שוב. מנוע להתקרר ואח"כ נסוה  

 ר, סגרו את יכבו את המכש  האם המכסה פתוח? -    פעולת המכשיר הופסקה לפתע
 המכסה והפעילו שוב.    
  : האם השתמשתם במוצרי מזון מפסק הגנה הופעל -  

  האסורים לשימוש? האם כמות המוצרים שהכנסתם   
 )19 מ'(ע גדולה מידי? האם מוצרי המזון קשים מידי?    
 : כבו אתהרוטור נעצר כתוצאה מחתיכות מזון שנתקעו -  
  המכשיר והסירו את שאריות המזון בעזרת המברשת.    

  מדובר בתופעה רגילה בה מרוסקים ונסחטים מוצרי   נשמעים רעשים בהפעלה
  בכפוף לגודלם ודרגת הקושי  המזון שהוכנסו למכשיר

  שלהם
   בעתהרוטטת מברשת המדובר ברעש ההפעלה של 

  .המגע עם המסנן
  פקק או הרכבה לא נכונה של האטם, מברשות הגומי   נזילת מיץ או מוצרים קפואים

  )8-10,16מ'(ע.  ודאו כי החלקים מורכבים כהלכה.הגומי
" במהלך ים"רוקד או המנוע  הקערה
  הפעולה

תופעה רגילה כתוצאה מתנודות וריסוק/סחיטת מדובר ב
  בפעולה.כאשר רוטור הסחיטה  מוצרי המזון

הדחיסה או פתח אל תלחצו או תפעילו לחץ על יחידת 
  קערת המיצים.

ודאו כי כל   רוטור/סכין והמתאם אינם מחוברים כהלכה.  רעשים/תנודות לא רגילות
  )8-10 מ'(ע החלקים מורכבים ומחוברים כנדרש.

  
  במקרה של תקלה    
  

ר תקלה או נפילת המכשיר.   אין להפעיל את המכשיר אם התקע או כבל החשמל פגום או לאח
  במקרה של ספק כלשהו, היעזרו בשירות הלקוחות.
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  חלקי חילוף   
  

  מק"ט   -מסנןAJD33-153-K0 
  מיכל הפסולת- AJD36-153-K1 
  מיכל המיצים- AJD05-153-K1 

  אטם- AJD27-153    
  מברשת רוטטת- AJD35-153-K0 
  מחבר/מתאם קפואים- AJD38-153-A0 

  מברשת גומי- AJD34-153       
  
  

  מפרט טכני    
  

    
  
  מרשמים    
  

                מנות) 2תרד ובננות ( מיץ
  גרם 120 -תרד
  גרם 180 -בננה

  גרם 300 -תפו"ע
  גרם 20 -לימון
  מנות) 2גזר ותפוזים ( מיץ

  גרם 300 - גזר 
  גרם 120 -בננה 
  גרם 210 - תפוז 
  גרם 10 -לימון 

  

  מנות) 2גזר ותפוזים ( מיץ
  גרם 300 - גזר 

  גרם 300 -תפו"ע 
  גרם 30 -לימון 

  
  מנות) 2גזר ועגבניות ( מיץ

  גרם 200 - גזר 
  גרם 160 - עגבניות 

  גרם 100 - תפוז 
 גרם 30 -לימון 

  מנות) 2(אוכמניות ובננה מקפא 
  גרם 100 -קפואות אוכמניות

  גרם 180 - קפוא תפו"ע
  
  

  מנות) 2( ופפריקה עגבניות מיץ
  גרם 120 - פפריקה אדומה

  גרם 200–עגבניות 
  גרם 60 -בננה 
  גרם 10 –לימון 

 גרם 200 –תפו"ע 



  הוראות בטיחות  
  

וראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה קרא את ה
גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט 

  במהלך ההתקנה וההפעלה.
  : יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.קרא את ההוראות   .1
: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן שמור את דפי ההוראות   .2

  בעתיד.
  : יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.שים לב לאזהרות   .3
  : יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.ציית להוראות   .4
  בחדר אמבטיה או סמוך לכיור,  :למשל .ש במכשיר בקרבת מים: אסור להשתממים ולחות   .5

  בריכת שחיה, וכו'. במרתף לח, ליד     
  : יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.עגלות ומעמדים   .6
  : אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן.התקנה על קיר או תקרה   .7
  : יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח אוורור   .8

  ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. על מיטה, על      
    אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי      
  האוורור.     

 רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון חום .9
  מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).      

  : יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלהחיבור לחשמל  .10
  או הרשום על המכשיר עצמו.       

  : יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיההגנה על כבל החשמל  .11
    

  כל חפץ שימעך אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.      
  : לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטליתניקוי  .12

  .יבשה      
  חשמל. : אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי קווי חשמל  .13
  : כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.שימוש-תקופות אי  .14
  פתחי תוך  אלנוזלים   עצמים ולא ישפכו  יפלו לבל : יש להקפיד חדירת עצמים או נוזלים  .15

  המכשיר.      
  בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל  : אם הבחנתריח חריג  .16

  ופנה למפיץ של יורוקום, ממנו רכשת את המכשיר.      
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  : בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ נזק המצריך טיפול  .17
 המורשה:       

  כבל החשמל או התקע ניזוקו.   א.

  תוך המכשיר.אל נוזלים נשפכו   עצמים נפלו או   ב.
  המכשיר נחשף לגשם.   ג.
  ו.יפעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצוע   ד.
  המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.   ה.
  

  אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות  טיפול:  .18
  עשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להי       

  תמנע סכנת התחשמלות. רק לשקע המחובר להארקה תקינה. הארקה  כבל החשמלחברו את   .19
  אש וכו. לחום גבוה, כגון אור שמש, מארז סוללותאין לחשוף   .20
  יש לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר לרשת החשמל.  .21
  ה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.יש לאפשר גישה נוח  .22
  יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש  .23
  על מנת למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת על ידי  ,אם פתיל הזינה ניזוק  .24

  היבואן.       
                                                                                                      גיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.פ אזהרה!  שימוש בלתי הולם במכשיר עלול לגרום לפציעה.. 25
  סכנת פציעה מלהבי חיתוך חדים!. 26

 לעולם אין להכניס ידיים אל תוך קנקן הבלנדר ו/או המטחנה כאשר הם מורכבים על    -
 יחידת המנוע.     

 לעולם אין להכניס ידיים אל תוך קנקן הבלנדר ו/או המטחנה כאשר המכשיר מחובר  -
 לחשמל.     

  בעת ריקון תכולת הקנקן ובעת ניקוי הלהבים החדים, הקפידו והיזהרו במיוחד.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חדים ! סכנת פציעה מלהבי חיתוך
לעולם אין להכניס ידיים אל תוך קנקן הבלנדר ו/או המטחנה כאשר הם מורכבים 

  על יחידת המנוע.
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