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  :לב שימו

 .בעתיד לשימוש ושמרו אותן ההפעלה בהוראות עיינו המזון במעבד השימוש לפני

    כל חפץ או הקפידו  לנתק את המעבד מהחשמל לפני שאתם מכניסים את האצבעות 
 .שהוא לקערת העיבוד

    פתח דרך המזון מרכיבי את לדחוף כדי )מגרדת כגון( בכלי או םיבידי תשתמשו אל 
 .המילוי כשהמעבד פועל

    הזהרו במיוחד כשאתם מוציאים .הזהרו  בזמן הטיפול בלהבים או באביזרים אחרים 
 הלהבים .כשאתם מרוקנים את הקערה וכשאתם מנקים אותם ,מהקערה 0אותם

 .שלהם חדים ביותר

     או נפשית  ,מאותגרים פיזית )ילדיםכולל (המעבד  לא  מיועד  לשימושם של אנשים 
 אלא אם קבלו הדרכה מתאימה או נתונים  ,הניסיון או הידע החסרים  את או חושית
 .י מי שאחראי לשלומם"ע לפיקוח

    הרחיקו את המעבד מהישג ידם של הילדים .המעבד מיועד לשימוש ביתי בלבד. 
    לאורך כל זמן השימושהקפידו לפקח עליהם  ,כשהמעבד מופעל בידי ילדים. 

    תואם בדקו את ציון המתח הרשום על המעבד וודאו שמתח הרשת הביתית. 

    אל תפעילו את המעבד ללא פיקוח. 
    המעבד למתג עם טיימר את מנע מסיכונים אין לחבריכדי לה. 
    אין להשתמש במעבד כאשר כבל הזינה התקע או כל אביזר אחר תקולים או פגומים 

 .בצורה כל שהיא
    הכבל או התקע אינם תקינים התקשרו לשירות כדי שיוחלפו בידי טכנאי מוסמך אם. 

     לפני המכשיר את כבו ."0" למצב הבורר העברת י"ע המעבד את לכבות הקפידו 

 .הסרת אביזר כל שהוא
    נתקו את המעבד מהחשמל מיד עם סיום השימוש. 
     במים זורמים אותו או כל נוזל אחר ואין לשטוף במים המנעו את אין להשרות. 
    לפני הסרת המכסה המתינו עד לעצירה מוחלטת של כל האביזרים הנעים. 
    אל תכניסו לקערות מזון מעבר למותר. 

   עם  המעבד שיבואו  במגע חלקי  כל את היטב  לפני השימוש הראשון הקפידו לנקות 

 .המזון
 ,בלהבים   הזהרו   במיוחד   בזמן   הטיפול   בעת ריקון הקערה או בזמן שטיפת

 .האביזרים
    המיץ אמורה לכלול את הסעיפים הבאים מסחטת הוראות ההפעלה של: 

    אל תפעילו את המסחטה כשרשת הסינון פגומה. 

    עם  מהחשמל  לפני  החלפת  אביזרים  או  מגע  אותו  המעבד  ונתקו  את  כבו 

 .אביזרים הנעים בזמן הפעלת המעבד

     הכבל או התקע  אינם  תקינים התקשרו לשירות כדי  שיוחלפו  בידי  טכנאי אם 
 .מוסמך

    לצורך רק השתמשו במעבד .המעבד הזה עם הקפידו  להשתמש באביזרים רק 
 .עיבוד מזון



 הפעלה

 את הרכבת כל האביזרים הנדרשים סובבו אחרי

 .בורר המהירות
 את איטית של מעבד המזון סובבו להפעלה

 .מעט הבורר

 .הבורר עוד את במהירות גבוהה סובבו להפעלה
 .כולל גם מתג פעימות המעבד

 

 .על לחצן הפעימות כדי להפעיל את המעבד לחצו
 .הלחצן את הפעולה של המעבד שחררו להפסקת

 

 החיתוך להב

 החיתוך הוא האביזר השימוש  להב

 לעיבוד  .משך העיבוד יקבע  את רמת העיבוד .ביותר

 מומלץ גס

 .להשתמש בלחצן הפעימות
 

 ,עוגיות או בלהבים להכנת בצק עוגה השתמשו
 ,אגוזים ,בשר נא או בשר וירקות מבושלים קיצוץ

 סמיכים ערבול מרקי ירקות ,מתבלים ,פטה

 .לחם או ביסקוויטים פרורי ולהכנת
 

 אפשרו ,שניות 30-השירות של המעבד אל תפעילו אותו מעבר ל משך להאריך את כדי
 .מחזורים 3להתקרר משך לפחות דקה והמשיכו בכך עד  למנוע



 ההדרים מסחטת

 במסחטת ההדרים כדי להפיק את המיץ השתמשו

 .)ליים ואשכוליות ,לימון ,תפוזים( מהפרי

 

 מעבר אל תפעילו אותו ,אורך חיי השירות של המעבד  ל  כדי
 משך אפשרו למנוע להתקרר ,שניות 30-ל
 .מחזורים 3דקה והמשיכו בכך עד  לפחות

 

 :מיצים מסחטת

 במסחטת המיץ להפקת המיץ מפירות וירקות השתמשו

ציר ההינע והקערה על  אתהתקינו      הת

את המסננת בתוך  המנוע נעלו

 הקערה

 את הקערה הפנימית על המנוע הרכיבו

 .כשפתח המילוי נמצא מעל לידית ,את המכסה על הקערה וסובבו עד לנעילה הרכיבו

 .חתכו את המזון לחתיכות קטנות שיתאימו לפתח המילוי

 .את המעבד והכניסו את המזון בעזרת הדוחסן הפעילו

  תכניסו את האצבעות לפתח המילוי אל

 .העיבוד את השלימו

 שניות כדי לסחוט -20הוספת הפרי האחרון המשיכו להפעיל את המעבד במשך  אחרי

 .המיץ ולהעבירו דרך המסננת  כל את

 תשתמשו במסחטה אם המסננת פגומה אל

 ,שניות 30-אל תפעילו אותו מעבר ל ,כדי להאריך את אורך חיי השירות של המעבד

 מחזורים 3אפשרו למנוע להתקרר משך לפחות דקה והמשיכו בכך עד 



 קערת המיני

 

 .התקינו את ציר ההינע והקערה על המנוע .1

 וודאו  שהצלעות  של  .התקינו  את  קערת  המיני    .2

 .בקערה המיני תואמות לחריצים קערת
 .על ציר ההינע הלהב התקינו את   .3
 .הכניסו את מרכיבי המזון לקערה   .4
 .התקינו את המכסה והפעילו את המעבד   .5

 

 כדי להאריך את אורך חיי השירות של המעבד אל
 אפשרו  למנוע  ,שניות  30-אותו  מעבר  ל  תפעילו

 3משך לפחות דקה והמשיכו בכך עד  להתקרר
 מחזורים

 
 
 
 

 
 :ניקוי

    המעבד מהחשמל לפני הניקוי את הקפידו לכבות ולנתק. 
     ביותר חדים הם –היזהרו בזמן הטיפול הלהבים. 

    ולא רגילה תופעה זו .הפלסטיק חלקי של צבע לשינויי לגרום עלולים מהמזון חלק 

 טבולה כדי להסיר את כתמי הצבע שפשפו במטלית .המעבד או בטעם המזון תפגע
 .המזוןבשמן ונקו את המשטחים שיבוא במגע עם 

     יבשה הבסיס במטלית את נגבו :ניקוי הבסיס. 
 ,עד חצייה במים מלאו קערה:)למעט הבסיס(

הכניסו את האביזרים למים ואחר כך נגבו היטב 
 ייבשו את החלקים במטלית יבשה .מטלית בעזרת

    ניקוי  אביזרי  המעבד 



 חיבור הבלנדר /הרכבת 

 פעולת כדי להוסיף מרכיבים תוך כדי להסרה ניתן)פקק מילוי  .1
 .(למשל בעת הכנת מיונז ,המעבד

 אטם +מכסה  .2

 קנקן .3

 טבעת האיטום .4

  טחינה ומנגנון 5.

 בסיס המנגנון .6
הבריגו את הקנקן אל  .הטחינההניחו את טבעת האיטום על מנגנון 

 הוציאו את .סגרו את המכסה ואת פקק המילוי .תוך הבסיס בכיוון השעון
4 

 הניחו את כלי הנוזלים על .(1 .מס)מכסה המחבר שעל המעבד 

 הכניסו את הרגליות שבבסיס ,המחבר
 .לנעילה עד סובבו בכיוון השעון .תוך החריצים המתאימים אל

 

  אזהרות

 .לא מומלץ לערבל נוזלים חמים מאוד ,בטיחות מטעמי     -
 משתמשים בכלי לנוזלים מומלץ שלא יהיו אביזרים כאשר     -

 .בקערת המיקסר
בלתי  משימוש יש להיזהר מפני פציעה אפשרית כתוצאה    -

 .הולם

הטיפול בלהבי החיתוך  בעת באמצעי זהירות לנקוט יש     -
 החדים

המיכל וניקוי  ריקון ובמהלך
 .המכשיר

 
חתכו לקוביות קטנות מרכיבים יבשים והזינו אותם דרך פקק המילוי  -

 על גבי
 אל תשימו - .הסכינים המסתובבים

 ניתן להכניס מרכיבים .מרכיבים יבשים בתוך הבלנדר לפני ההפעלה

 
 
 

  שימוש בבלנדר

 .הנוזליםנוזליים ישירות לכלי 
 .במהירות גבוהה מתקבלות התוצאות הטובות ביותר -

 ,המעבד פועל כאשר .הכניסו את כל המרכיבים לקנקן פרט לשמן ,כאשר מכינים מיונז -

 .הסירו את הפקק ומזגו פנימה את השמן בהדרגה
 .מלא הוא כאשר אל תפרקו את הקנקן מבסיסו -
 במקומו הוא אחזו בידית הקנקן וסובבו אותו כאשר ,להבטיח שלא תהיינה נזילות מהבסיס כדי -

 .השימוש לאחר
 .דרך באותה את הקנקן מבסיסו לשחרר ניתן השימוש לאחר

 .אל תשאירו את בסיס הכלי על המיקסר -

 .ליטר 1.2 –אל תעברו את הכמות המקסימלית המותרת למילוי הקנקן  -

 .בבלנדר לריסוק חומרים קפואים וקרח משימוש יש להימנע -
 .(5איור ) בלבד מנגנון הטחינה מעל הניחו את האטם -

. 



  חשוב

  שהיא להוסיף נוזל מעל גובה הסכינים בכל פעולה. 

 אל תשאירו את הבסיס טבול במים ואל תשאירו את הכלי לנוזלים עם מים בקנקן. 
 שמיר וזרעי כמון עלולים לפגום בפלסטיק של הקנקן ואין להשתמש בהם ,תבלינים כגון ציפורן. 
 הפעלה .סכיני הבסיס מסתובבים במהירות גבוהה מאוד ומספיקה דקה כדי לעבד את המרכיבים 

 כמויות יבשים או מרכיבים מעבדים כאשר במיוחד ,מומלצת אינה חוזרת הפעלה או ממושכת
 .קטנות

 לאחסון ולכן אין להשאיר בו את המרכיבים לפני ואחרי השימוש הכלי לנוזלים אינו מתאים. 



  הערות

 .מהישג ידם של ילדים הרחק שמרו על סכיני המתכת -
 .הכלי לנוזלים אינו מתאים לסחיטת פולי קפה או לטחינת גרגרי סוכר לאבקה -
 המכסה הסירו את ,המיקסר את כבו ,תבלינים לתערובת או כאשר מוסיפים תמצית שקדים -

 מגע - .והוסיפו אותם ישירות לתערובת
 סימנים .צינור ההזנה או עם גוף הקנקן עלול להשאיר סימנים קבועים ,תבלינים עם הקערה

 .כאלה אינם פוגעים בפעולת המכשיר
 
 
 
 
 

 תזכורת !
 

ללישת בצק אין לעבור את דרגה מס' 1



 ניקוי ושירות

 

  טיפול וניקוי

 תמיד כבו ונתקו לפני הניקוי.  

 ביציאה  עשוי להופיע קצת גריז בעת  

  .השימוש הראשון

  .פשוט נגבו את הגריז -זה נורמלי 

 יחידת ההספק נגבו במטלית לחה ואחר כך, 
 מכסי היציאה .יבשו היטב

 לעולם אל תשתמשו בחומרי  

  .חיכוך ואל תשרו במים

 קערות .רחצו ביד ואחר כך נגבו היטב 
  .אין להכניס למדיח כלים

 לעולם ,אם יש לכם קערת נירוסטה  

  צמר ,תיל-אל תשתמשו במברשת

  פלדה או חומר הלבנה כדי לנקות

  .את קערת הנירוסטה שלכם

  .השתמשו בחומץ כדי להסיר אבנית

  תנורי ,תנורים ,כיריים)הרחיקו מחום  

  .(גל-מיקרו

 רחצו ביד ואחר כך נגבו היטב. 
 .אין לשטוף בשום פנים ואופן במדיח כלים

 אביזרים

 אזהרה בעת יש להיזהר מפני פציעה אפשרית כתוצאה 
 ניקוי הבלנדר .משימוש בלתי הולם

  יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול

  בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון המיכל

  .וניקוי המכשיר

 
 שירות וטיפול בלקוחות

 באמצעות תחנת השירות ,חייבים להחליפו מטעמי בטיחות ,אם כבל החשמל ניזוק 

 .הסמוכה למקום מגוריכם

 :אם דרושה לכם עזרה ב פנו אל החנות ממנה רכשתם את המוצר
           שימוש במוצר. 

           הזמנת אביזר כלשהו. 

           שירות או תיקונים. 



  חשמל שלום
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 תעודת אחריות למיקסר

KENWOOD 
  אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה בלבד

 

 .בהוראות ההפעלהפ כללי הבטיחות והשימוש כמופיע "האחריות מותנית בתפעול ע
 

 .אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות
 

 .להחליף את המוצר או חלק ממנו במידה ונדרש

 .זרם חשמל סדיר תהאחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספק

  חודשים 12אחריות זו תקפה למשך 
 

  :לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים אחריותינו

    קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש. 

     קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה. 

     שבר מכל סיבה שהיא. 

    ברק וכו ,גשם ,שריפה :תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים.' 

    אם במכשיר נעשה שימוש למטרות מסחריות 

    אחריותינו אינה חלה על אביזרים נלווים מתכלים. 

    האחריות אינה כוללת ניקוי המוצר. 

    כל טיפול או תיקון שלא באמצעות המעבדות האמורות יגרום לביטולה של אחריות זו. 

  אחריות זו אינה כוללת סכינים , גומיות , אביזרים נלווים וכו 

  גורם לנזק בלתי הפיך שאינו מכוסה באחריות ,כל מגע של המכשיר עם נוזלים –אזהרה 
 
 
 

 

 תאריך רכישה:                                               חותמת:                                          
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 054-8975400                   לשירות וואצפ -
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