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הוראות הפעלה
מעבד מזון

דגם: 25182-56

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

  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.

הגדרת מהירות / זמני הפעלה מומלצים

מהירותזמן הפעלהאביזר

מהירות גבוהה1 דקה

מהירות גבוהה1 דקה

מהירות נמוכה2 דקות

מהירות נמוכה2 דקות
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לקוחות נכבדים,

Russell Hobbs 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.

2

הוראות זהירות ובטיחות

לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה 
על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.

• יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר )230 וולט(.
• ודאו שהמכשיר או חומרי האריזה שלו )עטיפות פלסטיק, כרטיסים, פוליסטירן וכו’( אינם בהישג ידם של ילדים או 

   של אנשים בעלי מוגבלות נפשית.
• אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.

• אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
• כבו את המכשיר )0( לפני הרכבת המיכל על יחידת המנוע.

• כבו את המכשיר )0( והמתינו עד שהלהבים יפסיקו להסתובב לפני פתיחת מכסה המיכל או הורדת המיכל מהמנוע.
• הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.

• לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
• אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי: אחרי שהמכשיר נפל או 

  כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
• אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
• מכשיר כזה לא יכול לעבוד ללא הפסקה, זה אינו מכשיר מקצועי, יש צורך לעשות הפסקות מדי פעם.

• יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקייה ויבשה כל הזמן.
• 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. 

• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת  Russell Hobbs , שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי 
   היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.

• כבו תמיד את מעבד המזון ונתקו אותו מזרם החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, לפני הרכבה או פירוק של חלקים, ולפני  
  הניקוי. 

• כדי לנתק כבו את מעבד המזון, אחזו בתקע, ומשכו מהקיר. לעולם אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל באמצעות הכבל.
• הימנעו ממגע עם החלקים הנעים. הרחיקו את אצבעותיכם מצינור ההזנה. לעולם אל תזינו אוכל באמצעות היד. 

  השתמשו תמיד בדוחף המזון.
• יש לנקוט בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.

• הרחיקו ידיים, שיער, ביגוד וכלי מטבח שונים מהלהבים או מהדסקיות הנעות במהלך ההפעלה כדי למנוע פגיעה ו/או נזק  
  למעבד המזון. ניתן להשתמש במרית אך יש להשתמש בה רק כאשר מעבד המזון אינו פועל.

• כדי להפחית בסכנת הפגיעה, לעולם אל תשימו את להבי החיתוך או את דסקיות החיתוך על הבסיס לפני שהקערה במקומה.
• ודאו שהמכסה נעול היטב במקומו לפני שתפעילו את המכשיר.

• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתת, או העדר 
  הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה  

  בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
• הוספת נוזלים חמים מעל 40 מעלות, עלול לגרום נזק למכשיר.

• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
• היזהרו בעת מזיגת נוזל חם, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.

• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
• קיימת פגיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.
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שימוש באביזרי הערבול/הקצפה

הרכיבו את החלקים במעבד כמתואר באיור 3. השתמשו במערבל לערבול מזון רך. השתמשו במקציף 
להקצפת ביצים וקצפות.

1. הרכיבו את הציר על גבי המנוע.
2. הרכיבו את הקערה על גבי יחידת המנוע. סובבו עם כוון השעון לנעילתה.

3. הכניסו את ציר האביזרים.
4. הרכיבו את האביזר הרצוי במערבל או מקציף.

5. הכניסו את המזון.
6. הרכיבו את המכסה, סובבו את המכסה עם כוון השעון עד שלשונית הנעילה תנעל על ידית הקערה.

* הוסיפו מרכיבים כדי שימוש דרך פתח ההזנה )13(. סגרו את הפתח באמצעות דוחף, המזון.
* להסרת הקערה, סובבו כנגד כוון השעון והרימו את הקערה.

ניקוי ותחזוקה

1. כבו את המכשיר )0( ונתקו אותו מהחשמל.
2. נקו את החלק החיצוני של המנוע במטלית רכה.

3. שטפו את החלקים הניתנים להסרה במי סבון חמימים, שטפו היטב והניחו לייבוש.
4. היזהרו במיוחד בעת ניקוי הלהבים – אל תגעו בהם ישירות, השתמשו במברשת ניקוי עם סיבי ניילון.

פריסה / גירוד

הרכיבו את החלקים כמתואר באיור 4.
1. הרכיבו את הציר על גבי המנוע.

2. הרכיבו את הקערה על גבי יחידת המנוע. סובבו עם כוון השעון לנעילתה.
3. אחזו בדיסקית החיתוך כאשר צד החיתוך הרצוי כלפי מעלה. הרכיבו את הדיסקית על הציר

4. הרכיבו את המכסה. סובבו את המכסה עם כוון השעון עד שלשונית הנעילה. תנעל על ידית הקערה.
5. הסירו את דוחף המזון והכניסו את המזון דרך פתח ההזנה )13(.

6. השתמשו בדוחף המזון לדחיפת המזון בעדינות דרך הפתח.

* אין להכניס  אצבעות או סכו"ם לפתח. השתמשו בדוחף המזון בלבד.
* מנעו מהמכל להתמלא מעל למחצית. עצרו ורוקנו אותו.
* להסרת הקערה, סובבו כנגד השעון והרימו את הקערה.

ניתן לשטוף את החלקים האלה במדיח כלים 400C מקסימום
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לפני שימוש הראשון

1. הניחו את המנוע על משטח יבש, יציב וישר ליד שקע חשמלי.
2. ודאו שכפתור המהירות מכוון ל-0.

3. הכניסו את התקע לשקע.

מד המהירות

המחוון מראה את מהירות הפעולה של המנוע בסיבובים לדקה.
שורת הנתונים העליונה מצביעה על מהירות כאשר המכל ריק. שורת הנתונים התחתונה מצביעה 

על המהירות כאשר המכל מלא.

הפעלה

1. הניחו את המכשיר על משטח ישר, יציב ויבש.
2. הסירו את כבל החשמל, ודאו שהכבל אינו רופף מידי.

3. חברו את החלקים בהתאם לצורך השימוש.
4. וודאו שהכפתור ההפעלה כבוי במצב 0.

5. חברו את התקע לחשמל.
6. להפעלה סובבו את כפתור ההפעלה למצב 1 או 2.

7. לכיבוי סובבו את כפתור ההפעלה למצב 0.
. 8. להפעלה בפעימה קצרה, סובבו והחזיקו את הכפתור ההפעלה במצב 

9. לעצירה, שחררו את הכפתור.

מבט על המכשיר

1. כפתור הפעלה
2. מחוון מהירות
3. יחידת המנוע

4. ציר
5. מכל בלנדר

6. קערה
7. ציר אביזרים
8. להב קיצוץ

9. להב ערבול
10. אביזר ההקצפה
11. לשונית הנעילה

12. מכסה
13. פתח הזנה
14. דוחף מזון

15. דיסיקית פריסה/גירוד
16. פקק
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מבט על המכשיר

3 6

שימוש בבלנדר

הרכיבו את הבלנדר כמתואר באיור 1.
1. הניחו את כוס הבלנדר על המנוע וסובבו עם כוון השעון עד לנעילה.

2. הסירו את המכסה.
3. הוסיפו את המרכיבים לתוך כוס הערבול.

4. סגרו את המכסה.
5. נעלו את הפקק על המכסה ע"י סיבוב הפקק עם כוון השעון.

6. אין להפעיל את הבלנדר ללא המכסה.
7. להוספת נוזלים תוך כדי פעולה, הסירו את הפקק והוסיפו נוזלים דרך הפתח. 

סגרו את המכסה מייד בתום הוספת הנוזלים.
8. בסיום, כבו את המכשיר ונתקו מהחשמל.

9. סובבו את מכל הבלנדר כנגד כוון השעון והרימו את המכל מהמכשיר.

ריסוק קרח

1. להשגת תוצאות טובות, מלאו במכל 500-150 מ"ל קרח.
2. הרכיבו את המכסה על הכוס.

3. העבירו את כפתור ההפעלה למצב  למשך שניות בודדות ושחררו את הכפתור.
4. בדקו את התוצאות.

הערה
המכשיר לא יפעל אם כוס הבלנדר אינה נעולה היטב במקומה.
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שימוש במעבד המזון

הרכיבו את החלקים כמתואר באיור 2.
1. הרכיבו את הציר על גבי המנוע,

2. הרכיבו את הקערה על גבי יחידת המנוע. סובבו עם כוון השעון לנעילתה.
3. הכניסו את ציר האביזרים.
4. הכניסו את להב הקיצוץ.

5. הכניסו את המזון.
6. הכיבו את המכסה, סובבו את המכסה עם כוון השעון עד שלשונית הנעילה תנעל על ידית הקערה.

7. בסיום השימוש כבו את המכשיר ונתקו מהחשמל.
8. סובבו את הקערה כנגד כוון השעון והסירו את הקערה מיחידת המנוע.

הערה
המכשיר לא יפעל אם הקערה או מכסה אינם נעולים היטב במקומם.


