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  הגנה על הסביבה

   כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות בשל חומרים מסוכנים במוצרים אלקטרוניים וחשמליים, אין להשליך   
   מוצרים המסומנים בסימן זה עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור לתיקון, שימוש חוזר או מיחזור.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.  

קונים חכם. ממחזרים ישן

דגם: 24710-56

הפעלת קוצץ

בחירת עוצמה

נקו את יחידת המנוע ואת יחידת הקוצץ באמצעות בד לח בלבד.
ניתן לשטוף את יחידת המיני קוצץ במים זורמים, אך לא לטבול במים.

ניתן לשטוף את כל שאר החלקים במדיח הכלים, כמו כן, אחרי הכנת מזון מלוח, עליכם לשטוף מיד את הלהב.

יחידת מכסה הקוצץ.

ניקוי



• 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.

1. נמוך
2. גבוה

3. יחידת מנוע
4. מוט בלנדר

5. מצמיד מקצף
6. מקצף

7. יחידת מכסה הקוצץ
8. להב קוצץ

9. קערת קוצץ
10. משטח למניעת החלקה/מכסה

הפעלת בלנדר יד

השתמשו במקצף שלכם כדי להקציף שמנת וחלבונים וכו’, וכדי לערבב קינוחים מוכנים.

1. הכניסו את המקצף למצמיד מקצף אחר כך הכניסו את מצמיד המקצף למנוע עד לנעילה.
2. שימו את המקצף במיכל / בכלי אחר, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי כדי להקציף מזון.

   לתוצאות הטובות ביותר:
   השתמשו בכלי רחב. הקציפו עד לכמות של 400 מ”ל שמנת קרה )מינימום 30% שומן, 8-4°C(. הקציפו עד 4 חלבונים. 

   הזיזו את המקצף בכיוון השעון.

הפעלת המקצף

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

• 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.


