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 .11אין להשתמש לרעה בכבל החשמל .לעולם
אין להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל או
למשוך בו כדי לנתק את התקע מהשקע; במקום
זאת ,יש לאחוז בתקע ולמשוך כדי לנתקו.
 .12אין להשתמש בכבל או תקע פגומים .אם כבל
או תקע החשמל פגומים ,יש להחליפם דרך היצרן,
מרכז שירות או אנשים מוסמכים אחרים כדי למנוע
סכנה.
 .13אין להשתמש במכשיר אם הוא לא עובד ,אם
נפל ,נפל לתוך מים ,ניזוק או הושאר בחוץ.
 .14אין חלקים שמישים .הרכבה או תיקון לא נכונים
עלולים להוביל להתחשמלות או פציעה של בני
אדם בעת השימוש במכשיר .יש ליצור קשר עם
שירות לקוחות או עם מרכז השירות לתיקון או
להחלפה במסגרת האחריות.
 .15תמיד יש להחזיק את המכשיר על משטח יבש
ומאוזן.
 .16יש להרחיק את הידיים ,השיער ,הבגדים וכלי
מטבח מהמיכל בעת העיבוד או הערבול על מנת
להפחית את הסיכון לפציעה חמורה לבני אדם או
למכשיר .ניתן להשתמש במגרד אך ורק כשהמכשיר
לא פועל.
 .17יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.
 .18אין לנסות להשחיז את הלהבים.
 .19אין להשתמש במכשיר אם מתקן הלהבים
מכופף או פגום.
 .20על מנת להפחית את הסיכוי לפציעה ,לעולם
אין להכניס את מתקן הלהבים המגובב לתוך תא
הערבול בלי שהוא מחובר כראוי לבסיס המנוע.
 .21אין להפעיל את המכשיר על או בקרבת
משטחים חמים (כגון כיריים גז או חשמליים או בתוך
תנור מחומם).
 .22השימוש בתוספות או אביזרים לרבות צנצנות
שימורים ,אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום
לשריפה ,התחשמלות או פגיעה גופנית.
 .23אין להוציא אף מיכל מבסיס המנוע בזמן
שהמכשיר פועל .תמיד יש לנתק את היחידה
מהחשמל כשהיא לא בשימוש.
 .24על מנת להפחית את סיכויי הפציעה ,לעולם
אין להפעיל את המכשיר ללא מתקן הלהבים על
הבסיס בלי לחבר תא ערבול או כוס ™Nutri Ninja
כראוי.

 .25להפחתת הסיכון לפציעה ,לעולם אין להפעיל
את המכשיר ללא המכסה; אין לנסות להביס או
לעקוף את מנגנון הנעילה .בעת השימוש בלהבים
ניתנים להסרה ,יש לוודא שהם מותקנים כראוי לפני
הפעלת המכשיר.
 .26אין לחשוף את המיכלים לחילופי טמפרטורות
קיצוניים.
 .27אין למלא יתר על המידה .אין לחרוג ממגבלת
המילוי המסומנת במילה “.”MAX
 .28אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מקצה
השולחן או הדלפק או לגעת במשטחים חמים כגון
כיריים.
 .29אין להפעיל את המכשיר אם הוא ריק.
 .30להפחתת הסיכון לכוויות ,יש תמיד לאפשר
למכשיר להתקרר לפני הוצאת החלקים והניקיון.
 .31משך ההפעלה המקסימלי הוא  60שניות תחת
עומס של  .1500Wאם המכשיר מתחמם יתר על
המידה ,המפסק התרמי יופעל ויכבה את המנוע.
לאיפוס ,יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו
להתקרר במשך כ 15-דקות לפני שימוש נוסף.
 .32במקרה שהמכשיר מתחמם יתר על המידה,
נורות לוח הבקרה יהבהבו והיחידה תיכבה .יש לנתק
את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך
כ 15-דקות לפני שימוש נוסף.
 .33כמות הפעימות המקסימלית היא  30פעימות.
לאחר  30פעימות יש להמתין  10דקות לפני שימוש
בפעולת הפעימות עד ל 30-פעימות נוספות.
 .34הדירוג המקסימלי מבוסס על מתקן הלהבים
המגובבים (תא ערבול) המניע את העוצמה המירבית
ותוספות מומלצים אחרות עשויות לדרוש חשמל או
זרם נמוכים באופן משמעותי.
 .35כדי להימנע מפציעות ,לעולם אין להכניס את
להב ה ™Pro Extractor Blade-לתוך בסיס
המנוע לפני שמרכיבים את מתקן הלהבים בתוך כוס
ה.Nutri Ninja-
 .36אין להכניס את האביזרים של המכשיר
למיקרוגל מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לאביזרים.
 .37מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד .אין להשתמש
במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד.
אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
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חוברת זו תקפה לדגם מספר:
BL642IS 30
מפרט טכני
220-240V~, 50/60Hz
מתח:
 1500וואט
הספק:
 2.1ליטר
קיבולת תא הערבול:
 2ליטר
נוזל מקסימלי:
קיבולת כוס  500 :™Nutri Ninjaמ”ל
 650מ”ל
		
מ
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הכרת ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם טכנולוגיית ™AUTO-IQ
א

ב

ד

ג

ה
ז

ו

ח

א כוס  Nutri Ninja 650מ"ל
ב כוס  Nutri Ninja 500מ"ל

ג להבי ™Pro Extractor Blades
ד מכסה )Sip & Seal™ (X2

ה
ו
ז
ח

תא ערבול
מכסה מערבל עם ידית נעילה
מתקן להבים מגובבים
בסיס מנוע

הערה :הלהבים לא ניתנים להחלפה.
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ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם טכנולוגיית  ™AUTO-IQהוא כלי עוצמתי וחדשני עם עיצוב
מלוטש וביצועים יוצאים מן הכלל ,נכס אמיתי לכל מטבח .ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם
טכנולוגיי ת  ™AUTO-IQכולל תוכניות חכמות המשלבות תבניות של פעימות ,ערבול ועצירה שעושות את ה�ע
בודה בשבילכם! תוכלו לקבל תוצאות עקביות וטעימות בכל פעם בלי שתצטרכו לנחש! להשגת התוצאות
הטובות ביותר ,הקפידו לקרוא את כל ההוראות המופיעות במדריך לפני השימוש במכשיר.

מאפייני ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם טכנולוגיית :™AUTO-IQ
• טכנולוגיית להבי  Ninjaעם פטנט בתהליכי רישום
• תא ערבול ללא ביספנול איי (קיבולת נוזלים מקסימלית  2ליטר) ,כוסות ומכסי Nutri Ninja
• טכנולוגיית ™Total Crushing
• זרבובית ללא טפטוף
• לוח בקרה עם טיימר
• בסיס איתן ללא סכנת החלקה
• טכנולוגיית מכסים חכמה לשחרור מהיר
•  3מהירויות :נמוכה ,בינונית וגבוהה
•  5תוכניות Auto-iQ - Auto-iQ Frozen Drinks/Smoothies, Auto-iQ Puree, Nutri Ninja Auto-iQ Blend, Nutri Ninja
 Auto-iQ, Ultra BlendוAuto-iQ Pulse -
• הפקת חומרים מזינים וויטמינים של *Nutri Ninja
*מפיק משקאות המכילים ויטמינים וחומרים מזינים מפירות וירקות.
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לפני השימוש הראשון
יש להקפיד על אמצעי הזהירות
הבאים בעת השימוש במכשיר:
חשוב :יש להקפיד שבסיס המנוע מחובר
לשימוש.
חשוב :לעולם אין להוסיף רכיבים לתוך
המיכל לפני הנחת האביזר.
חשוב :לא ניתן להחליף את האביזרים.
חשוב :לעולם אין להפעיל את המתקן
ללא המכסה.
חשוב :לעולם אין להפעיל את המכשיר
אם הוא ריק.
חשוב :אין להכניס את האביזרים של
המכשיר למיקרוגל מכיוון שהדבר עלול
לגרום נזק לאביזרים.

אזהרה :מתקן
הלהבים המגובבים
חד ולא נעול במקום.
כשמשתמשים
בזרבובית ,יש לוודא
שהמכסה נעול היטב
בתוך תא הערבול.
אחרת הדבר עלול
לגרום לפציעה.
אזהרה :מתקן
הלהבים המגובבים חד
ולא נעול במקום .אם
מסירים את הזרבובית,
יש ראשית להסיר
את מתקן הלהבים
המגובבים בזהירות,
ולהחזיק אותו מהידית.
אחרת הדבר עלול
לגרום לפציעה.
אזהרה :אין לטבול את בסיס המנוע
במים או בכל נוזל אחר.
 .1יש להסיר את כל חומרי האריזה והתוויות
מהמכשיר .יש להפריד/לנתק את כל החלקים
זה מזה.
 .2יש לשטוף את המכסים ,הכוסות ,מתקני
הלהבים והתוספות במים חמימים עם סבון.
בעת שטיפת מתקני הלהבים ,יש להשתמש
בכלי לשטיפת כלים על מנת להימנע ממגע
ישיר עם הלהבים.
זהירות :יש להקפיד על זהירות בעת
רחיצת מתקני הלהבים מכיוון שהלהבים
חדים מאוד.
 .3שטפו וייבשו ביסודיות.
 .4ניתן להכניס את הכוסות ,המכסים
והלהבים למדיח הכלים .ניתן לשים את
המכסים והתוספות במדף העליון .יש
להקפיד להוציא את מתקני הלהבים
מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.
 .5יש לנקות את בסיס המנוע באמצעות
מטלית לחה.
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הרכבה ושימוש בבלנדר ™Ninja

אזהרה :יש לנהוג במתקן הלהבים המגובבים בזהירות ,מכיוון שהלהבים חדים.
אזהרה :יש להוציא את כלי המטבח לפני העיבוד .אחרת תא הערבול יספוג נזק או יתנפץ ,מה שעלול
לגרום לפציעה.
אזהרה :אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
זהירות :אין לערבל נוזלים רותחים ,הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר ,ולהוביל לסכנת כוויה למשתמש.
חשוב :יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לשימוש.

הרכבה

PULSE

HIGH

DOUGH
SINGLE
SERVE

LOW
FROZEN
BLENDING

PUREE

תרשים 2

SMOOTHIE

תרשים 1
PULSE

HIGH

DOUGH
SINGLE
SERVE

תרשים 3

LOW
FROZEN
BLENDING

PUREE

SMOOTHIE

תרשים 5ב
FROZEN DRINKS
SMOOTHIES

PUREE
AUTO

PULSE

HIGH

MED

AUTO

AUTO

LOW
FROZEN DRINKS
SMOOTHIES

PUREE

תרשים 4ב

תרשים 4א

 .1יש לקרוא את האזהרות והוראות הזהירות לפני
שממשיכים לשלב .2
 .2הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי ,יבש ומאוזן
כגון דלפק או שולחן.
 .3תוך כדי החזקת מתקן הלהבים המגובבים בחלק
העליון של הידית ,יש להכניס אותו לתוך מנגנון ההנעה
בתוך תא הערבול .יש לוודא שהאביזר יושב היטב
ועומד באופן ישר( .תרשים .)1
הערה :מתקן הלהבים המגובבים יכנס באופן רופף
לתוך מנגנון ההנעה.
 .4הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי ,יבש ומאוזן
כגון דלפק או שולחן.
 .5יישרו והנמיכו את תא הערבול לתוך בסיס המנוע.
(תרשים  .)2על הידית להיות מיושרת מעט לכיוון ימין
של הסימון “ ”LOCKשעל בסיס המנוע.
 .6יש לסובב עם כיוון השעון עד נעילה ,ניתן יהיה
לשמוע קליק כשהמנעול ינעל( .תרשים .)3
 .7ניתן להניח את תא הערבול על בסיס המנוע בשתי
דרכים; הידית יכולה לשבת בפינה הימנית הקדמית או
בפינה השמאלת הקדמית( .תרשים 4א ,תרשים 5ב)
 .8יש להכניס את הרכיבים לתוך הכוס ,ולוודא
שלא לעבור את קו הסימון המקסימלי הנמצא בצד
FROZEN DRINKS
SMOOTHIES

PUREE

AUTO

PULSE

HIGH

MED

LOW

AUTO

AUTO

AUTO

PULSE

HIGH

MED

AUTO

AUTO

תרשים 5א

LOW

של תא הערבול.
הערה :בעת ערבול נוזלים מכל סוג ,כגון תערובות של
משקאות או שייקים ,אין לעבור את קו הסימון “MAX
 LIQUID” )2ליטר) שעל תא הערבול.
הערה :אם ברצונכם להוסיף רכיבים נוספים תוך כדי
שהמכשיר מערבל ,יש לפתוח את מכסה הזרבובית
ולשפוך את הרכיבים פנימה דרך הפתח.
 .9תוך כדי שאתם מחזיקים את המכסה באמצעות
הידית באופן זקוף ,יש להניח אותו על תא הערבול
וליישר את המשולש ( ) הממוקם על המכסה עם
המשולש ( ) הממוקם על ידית תא הערבול( .תרשים
5א) .דחפו את הידית כלפי מטה עד שתשמעו קליק.
המשולשים שעל המכסה וידית הבלנדר מוכרחים
להיות מיושרים כדי שהבלנדר יידלק( .תרשים 5ב)
 .10הכניסו את כבל החשמל לשקע החשמל ולחצו
על כפתור ההפעלה.) ( .
חשוב :כאמצעי בטיחות ,נורת ההפעלה ( ) תהבהב
והמנוע לא יעבוד אם תא הערבול והמכסה לא
מותקנים כראוי .כשתא הערבול והמכסה מותקנים
כראוי ,נורת ההפעלה ( ) תהיה דלוקה באופן רציף,
מה שמעיד על כך שהמכשיר מוכן לשימוש.
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הרכבה ושימוש בבלנדר  – Ninjaהמשך

AUTO

תרשים 6

שימוש

תרשים 7

תרשים 8

הערה :ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם
טכנולוגיית  ™AUTO-IQיכול לחוש מתי הקנקן נמצא
בבסיס המנוע .נורות הפעולות האפשריות יידלקו
בהתאם לאיזה קנקן נמצא על בסיס המנוע( .תרשים .)6
 .11יש לקרוא את האזהרות והצהרות הזהירות בעמוד
 8לפני שממשיכים לשלב .12
 .12לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק את
היחידה .בחרו במהירות או בתוכנית  Auto-iQהמתאימה
ביותר לצרכים שלכם .תוכנית ה Auto-iQ-תעצור את
המכשיר באופן אוטומטי בסיום התוכנית (תרשים .)7
הערה :ניתן לקצוץ את הרכיבים באופן שווה על ידי
לחיצה ארוכה על כפתור ה Auto-iQ Pulse-עד להשגת
הסמיכות הרצויה.
הערה :כמות הפעימות המקסימלית היא  30פעימות.
לאחר  30פעימות יש להמתין  10דקות לפני שימוש
בפעולת הפעימות עד ל 30-פעימות נוספות.
 .13לעצירת המכשיר ,יש ללחוץ על המהירות או
תוכנית ה Auto-iQ-שנבחרה בפעם שנייה .כשהתוכנית
בהשהייה ,הנורה של כפתור התוכנית תהבהב עד
שתלחצו עליה שוב להמשך שארית התוכנית.
 .14לאחר השגת הסמיכות הרצויה ,יש לעצור את
המכשיר על ידי לחיצה כפתור ההפעלה ( ) ולהמתין
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הוצאה

תרשים 9

תרשים 10

תרשים 11

עד שמתקן הלהבים המגובבים יפסיק להסתובב.
(תרשים .)8
 .15יש לסובב את תא הערבול נגד כיוון השעון כדי
להוציאו ואז להרימו מהבסיס( .תרשים .)9
זהירות :לעולם אין להכניס את הידיים לתוך תא
הערבול מכיוון שהלהבים חדים .תמיד יש להשתמש
במרית כדי לשחרר מזון שנתקע בצידי תא הערבול.
 .16פתחו את מכסה הזרבובית והשתמשו בזרבובית
כדי לרוקן את תכולת הנוזל.
 .17להשגת תערובות סמיכות יותר ,ראשית יש להסיר
את המכסה על ידי לחיצה על כפתור השחרור
ומשיכת ידית המכסה בזווית של עד  90מעלות
להרמת המכסה מתא הערבול .לאחר מכן ,יש להסיר
בזהירות את מתקן הלהבים המגובבים מהחלק העליון
של הידית .יש להרחיק את מתקן הלהבים המגובבים
מאזור העבודה כדי להימנע ממגע בשוגג .לסיום ,יש
לרוקן את תכולת תא הערבול (תרשים .)10
 .18יש לוודא שהיחידה מנותקת מהחשמל כשאינה
בשימוש.
 .19לשחרור בסיס המנוע מהדלפק או השולחן,
יש להניח את הידיים מתחת שני צידי בסיס המנוע
ולמשוך בעדינות את היחידה לכיוונכם( .תרשים .)11

הרכבה ושימוש בכוסות ™Nutri Ninja

אזהרה :יש לנהוג במתקן הלהבים  ™Pro Extractor Bladesבזהירות ,מכיוון שהלהבים חדים.
אזהרה :יש להוציא את כלי המטבח לפני העיבוד .אחרת כוס ה Nutri Ninja-תספוג נזק או תתנפץ ,מה שעלול
לגרום לפציעה.
אזהרה :אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
זהירות :אין לערבל נוזלים רותחים ,הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר ,ולהוביל לסכנת כוויה למשתמש.
זהירות :יש להוציא את מתקן הלהבים  ™Pro Extractor Bladesמהכוס לאחר סיום הערבול .חלק מהרכיבים
עלולים להתרחב לאחר הערבול ולגרום להצטברות לחץ יתר שעלול להוות סכנת פציעה.

תרשים 1

הרכבה

or

הסרה

שימוש

or
AUTO

תרשים 2

תרשים 3

תרשים 4

חשוב :כשמעבדים רכיבים רכים ויבשים כגון לחם ישן
או גבינה ,יש להשתמש בפעימות מהירות וקצרות
של שנייה .אין למלא יתר על המידה על מנת למנוע
התחממות יתר של המכשיר .יש לאפשר למכשיר
להתקרר לאחר כל שימוש.
הערה :ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם
טכנולוגיית  ™AUTO-IQיכול לחוש מתי הקנקן נמצא בבסיס
המנוע .נורות הפעולות האפשריות יידלקו בהתאם לאיזה קנקן
נמצא על בסיס המנוע( .תרשים .)1
 .1יש לקרוא את האזהרות והוראות הזהירות לפני
שממשיכים לשלב .2
 .2הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי ,יבש ומאוזן כגון
דלפק או שולחן .יש לדחוף את בסיס המנוע כלפי מטה כדי
לוודא שמתקני ההצמדה יידבקו לדלפק או לשולחן.
 .3הוסיפו את הרכיבים לכוס .Nutri Ninja
 .4הניחו את להבי  Pro Extractor Bladesבתוך הכוס וסובבו
אותם באופן הדוק עד שייאטמו בצורה טובה( .תרשים )2
 .5יש להפוך את כוס ה Nutri Ninja-ולהניח אותה בתוך בסיס
המנוע ,ולהתאים את התבריגים שעל הכוס לבסיס המנוע.
יש לסובב את כוס ה Nutri Ninja-עם כיוון השעון עד שתינעל
במקום ,ותשמעו קליק ברגע שהמנעול יינעל( .תרשים )3
 .6לחצו על כפתור ההפעלה ,ואז בחרו במהירות או בתוכנית
 Auto-iQהמתאימה ביותר לצרכים שלכם( .תרשים  .)4תוכנית

תרשים 5

תרשים 6

ה Auto-iQ-תעצור את המכשיר באופן אוטומטי בסיום התוכנית.
 .7לעצירת המכשיר ,יש ללחוץ על המהירות או תוכנית
ה Auto-iQ-שנבחרה בפעם שנייה .כשהתוכנית בהשהייה,
הנורה של כפתור התוכנית תהבהב עד שתלחצו עליה
שוב להמשך שארית התוכנית.
 .8לאחר השגת הסמיכות הרצויה ,יש לעצור את המכשיר
על ידי לחיצה כפתור ההפעלה ולהמתין עד שמתקן הלהבים
 Pro Extractor Bladesיפסיק להסתובב .סובבו את כוס הNutri-
 ™Ninjaנגד כיוון השעון ומשכו כלפי מעלה להוצאה( .תרשים
 ,5תרשים .)6
הערה :אין למלא יתר על המידה! כדי להימנע מגלישה ,אין
להוסיף רכיבים מעבר לקו המילוי המקסימלי.
 .9העמידו את הכוס והוציאו את מתקן הלהבים Pro Extractor
 Bladesעל ידי סיבוב מתקן הלהבים  Pro Extractor Bladesנגד
כיוון השעון.
 .10הניחו את מכסה  ™Sip & Sealכוס על ה,™Nutri Ninja-
סובבו כדי לאטום את המכסה ותיהנו!
הערה :מכסה ה Sip & Seal-לא נועד לשימוש עם קנקן XL
.Multi-serve 1/4L Ninja
 .11יש לוודא שבסיס המנוע מנותק מהחשמל כשאינו בשימוש.
 .12לשחרור בסיס המנוע מהדלפק או
השולחן ,יש להניח את הידיים מתחת שני
צידי בסיס המנוע ולמשוך בעדינות את
היחידה לכיוונכם.
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התוכניות ,המהירויות והשימושים של תא הערבול

פונקציה

מיכל

סוג להב

מהירות או
תוכנית

סוג מזון

עיבוד

תא ערבול

מתקן להבים
מגובבים

Auto-iQ™ Puree
Medium

מטבלים
בלילות

קיצוץ

תא ערבול

מתקן להבים
מגובבים

Auto-iQ™ Puree
High

סלסה
ירקות
אגוזים

משקאות
קפואים /
קרח כתוש

תא ערבול

מתקן להבים
מגובבים

™Auto-iQ
Frozen Drinks /
Smoothies

קרח
משקאות
קפואים

מחית

תא ערבול

מתקן להבים
מגובבים

Auti-iQ Puree

שייקים
מרקים*

מיילשייק

התוכניות ,המהירויות והשימושים של כוסות Nutri Ninja

מיכל

פונקציה

כוס Nutri Ninja
XL Multi-serve
שייק פירות קנקן  Ninja 1.4ליטר
כוס  ™Ninjaמפלדת

סוג להב

מהירות או
תוכנית

להבי Pro
Extractor
™Blades

™Nutri Ninja
Auto-iQ™ Blend

שייק פירות
ברד
מילקשייק
שייק חלבון

™Nutri Ninja
Auto-iQ™ Ultra
Blend

פירות קפואים
ירקות קפואים
כלוב עלים
סלרי
תרד
גרעינים
קרח

אלחלד

כוס Nutri Ninja
XL Multi-serve
שייק פירות קנקן  Ninja 1.4ליטר
כוס  ™Ninjaמפלדת

להבי Pro
Extractor
™Blades

אלחלד

גירור

כוס Nutri Ninja
XL Multi-serve
קנקן  Ninja 1.4ליטר
כוס  ™Ninjaמפלדת

להבי Pro
Extractor
™Blades

Auti-iQ™ Pulse
High

סוג מזון

גבינה מגוררת
פירורי לחם

אלחלד

קיצוץ

כוס Nutri Ninja
XL Multi-serve
קנקן  Ninja 1.4ליטר
כוס  ™Ninjaמפלדת
אלחלד
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להבי Pro
Extractor
™Blades

Auti-iQ™ Pulse
High

סלסה
ירקות
אגוזים

טיפול ותחזוקה
איך לנקות
זהירות :יש לוודא שבסיס המנוע מנותק
מהחשמל לפני שמכניסים או מוציאים כל תוספת
ולפני הניקיון.
זהירות :אין לטבול את בסיס המנוע במים או
בכל נוזל אחר.
 .1יש להפריד/להוציא את כל החלקים זה מזה.
 .2שטיפה ידנית :יש לשטוף את המיכלים ,המכסים,
מתקני הלהבים והאביזרים במים חמימים עם סבון.
בעת שטיפת מתקני הלהבים ,יש להשתמש בכלי
לשטיפת כלים על מנת להימנע ממגע ישיר עם
הלהבים .יש לנהוג במתקני הלהבים בזהירות כדי
להימנע ממגע בקצוות חדים .שטפו והניחו לייבוש
יסודי.
שטיפה במדיח :ניתן להכניס את הכוסות ,המכסים,
מתקני הלהבים והאביזרים למדיח הכלים .ניתן
לשים את המכסים ומתקני הלהבים במדף העליון
של המדיח .יש להקפיד להוציא את מתקני הלהבים
מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.
יש לנהוג במתקן הלהבים בזהירות ,מכיוון שהלהע
בים חדים .המגע עם קצוות הלהבים עלול לגרום
לפציעה.
 .3יש לנקות את בסיס המנוע באמצעות מטלית
לחה.

איך לאחסן

 .1יש לאחסן את ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר
 ™NINJAכפול עם טכנולוגיית  ™AUTO-IQבעמידה
כאשר מתקן הלהבים נמצא בתוך המיכל המתאים
הסגור במכסה .אין להניח שום דבר על המכשיר.
יש לאחסן את הכוסות ואת שאר התוספות לצד
המכשיר במקום שבו לא ייגרם להן נזק והן לא יהוו
סכנה.
איפוס מד החום של המנוע
ה | ™NUTRI NINJA-בלנדר  ™NINJAכפול עם טכנ�ולוגיי ת  ™AUTO-IQמגיע עם מערכת בטיחות המו�נ
עת נזק למנוע ומערכת ההנעה של היחידה למקרה
של עומס יתר על המכשיר .אם מופעל עומס יתר
על המכשיר ,המנוע ייעצר .יש לאפשר למכשיר
להתקרר במשך כ 15-דקות .לאיפוס המכשיר ,יש
למלא אחר נהלי האיפוס הבאים:
 .1יש לנתק את המכשיר מהשקע.
 .2יש להוציא ולרוקן את הכוס ולוודא שלא נותרו
חתיכות של מזון שחוסמות את הלהבים.
 .3יש להניח למכשיר להתקרר במשך כ 15-דקות.
 .4יש להתקין מחדש את הכוס בתוך הבסיס ולחבר
את המכשיר שוב לשקע החשמל.
 .5יש להמשיך להשתמש במכשיר כבעבר ולוודא שלא
לחרוג מהמגבלות המקסימליות המומלצות שלו.
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מדריך לטיפול בבעיות

בעיות

המנוע לא פועל או
הלהבים לא מסתובבים.

PROBLEMS
יש לוודא שהמיכל מונח היטב בתוך בסיס המנוע.
יש לוודא שהמכסה סגור היטב על המיכל בעמדה הנכונה (חיצי יישור).
המכשיר כבוי .יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (סימן) להדלקה.
יש לבדוק שהתקע מוכנס היטב לתוך השק.
יש לבדוק את הנתיחים או המפסק הראשי של הבית.
היחידה התחממה יתר על המידה .נתקו מהחשמל והמתינו כ 15-שניות
לפני שימוש חוזר.
יש לבדוק שהיחידה לא בעומס יתר.

המזון לא נקצץ באופן
שווה.

או שאתם מנסים לקצוץ יותר מדי מזון בבת אחת ,או שהחתיכות לא בעלות
גודל שווה ועיבוד כמויות קטנות יותר בכל פעם.

המזון נקצץ באופן דק מדי
או מימי.

המזון עובד יתר על המידה .יש להשתמש בכפתור  Auto-iQ Pulseלעיבוד
מבוקר.

מזון מצטבר על המכסה או
בצידי המיכל.

התערובת סמיכה מדי .יש להוסיף מים.

לא ניתן להפוך את הקרח
המוצק לברד.

אין להשתמש בקרח שישב בחוץ או שהתחיל לנמוס .יש להשתמש בקרח
שיצא הרגע מהמקפיא.
יש להתחיל עם מספר פעימות ואז להמשיך למחזור ערבול מתמשך.

בסיס המנוע לא נדבק
לדלפק או לשולחן.

יש לוודא שהמשטח ומתקני ההצמדה נקיים .מתקני ההצמדה ידבקו
למשטחים חלקים בלבד .מתקני ההצמדה לא ידבקו למשטחים העשויים
מחומרים כמו עץ ,אריחים וגימורים ללא פוליש.
אין לנסות להשתמש במכשיר כשמנוע הבסיס מודבק למשטח לא
מאובטח( ,קרש חיתוך ,מגש ,צלחות ,וכדומה)

התקבלה הודעת “”Err

ה ™Ninja-שלכם מסוגל לזהות איזה קנקן נמצא על הבסיס .יתכן שאתם
מנסים להשתמש בתוכנית שלא נועדה לקנקן שהתקנתם .התוכניות יידלקו
כדי לציין את התוכניות הזמינות לכל קנקן.

אור אדום מהבהב מופיע
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היחידה לא הותקנה כראוי .למען בטיחותכם ,ניתן להדליק את היחידה אך
ורק אם היא מורכבת כראוי .יש להיעזר בעמודי ההרכבה של מדריך זה.

הערות
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