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 הוראות בטיחות

   המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד

כל שימוש במכשירים חשמליים, מחייב לנקוט באמצעי זהירות בטיחותיים בסיסיים, 
על  פי הכללים הבאים:

אנא קראו את כל ההוראות בקפידה לפני השימוש במכשיר.

 חשוב ביותר:
מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות, 
או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה, פיקוח או הדרכה או קיבלו הנחיות 

לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
אין לאפשר לילדים להשתמש או לשחק עם המכשיר.

חובה להרחיק את המכשיר וכבל החשמל מהישג ידם של ילדים במהלך השימוש!

 אזהרה:
הסכין אינה חלק מהקערה, היא נשלפת והלהבים

חדים מאוד. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולציית
להוראות השימוש.

 זהירות: 
להיפלט  עלול  מכיוון שהוא  נוזל חם למעבד המזון  להיזהר במקרה של שפיכת  יש 

מהמכשיר עקב היווצרות פתאומית של קיטור.

 זהירות:
את  לחבר  אין  ו/או  זה  במכשיר  התרמי  המפסק  איפוס  מסכַנת  להימנע  מנת  על 
ומכובה  המודלק  למעגל  ו/או  לטיימר  חיבור  או  חיצוני  מפסק  באמצעות  המכשיר 

באופן קבוע ואין לבצע כל שינוי במכשיר ובכבל הזינה החשמלי.

 שימו לב:
בכדי למנוע התחממות של המנוע, יש להשתמש בו לא יותר מפרקי זמן של 
2 דקות,  המנוע מוגן  על ידי מתג תרמי אשר מגן עליו שלא יתחמם וישרף.
במקרה והמנוע מפסיק לעבוד, יש לתת לו להתקרר כ-20 דקות והוא יחזור  

לפעילות. 

 אזהרה:
מהתחשמלות, פציעה ושריפה

כבל  ואין להרטיב את  במים  לטבול את המכשיר  אין  להגנה מפני התחשמלות,   .1
החשמל במים או בכל נוזל אחר.

אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר בכל צורה שהיא ולהשתמש בו   .2
כצעצוע. נדרש פיקוח צמוד ואחריות מבוגר בשימוש במכשיר בסביבת ילדים.

אין להשאיר מכשיר בשימוש ללא השגחה ואין להשאירו ליד מקור חום.  .3
יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש.   .4

אין לאחוז הכבל החשמלי של המכשיר בזמן הפעולה.  .5

זהירות
להבים חדים

המנע ממגע
ידיים ואצבעות

!
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אין להשתמש בכבל זינה או בתקע שאינם בתקן.   .6
כאשר המכשיר אינו בשימוש, נתקו אותו מהשקע החשמלי.  .7

אין להשתמש במכשיר שניזוק, או נפל לתוך מים. יש להגיע למעבדת שירות.  .8
אין לעשות שינוי בכבל החשמלי )כבל זינה( של המוצר או כל שינוי אחר - כגון   .9

החלפת רכיבים או שינוי במוצר. במקרה כזה חובה ליצור קשר עם מעבדת 
שירות.

ושלא  ייפגע  או  ישרף  שלא  בכדי  חום  ממקורות  החשמל  כבל  את  להרחיק  יש   .10
יגרום לשריפה, קצר חשמלי או התחשמלות. יש לנתק במיידית את הכבל ממקור 
המתח. בזמן ניתוק הכבל ממקור הזרם, יש לוודא שהאחיזה תהיה בקצה הכבל 

החשמלי או לנתק את מקור החשמל בבית.
השתמשו תמיד במכשיר על משטח יבש וישר ועבדו בידיים יבשות.  .11

הרחיקו ידיים, שיער, ביגוד וכלי אוכל מחוץ למיכל במהלך עבודה כדי להפחית את   .12
הסיכון לפגיעה קשה. ניתן להשתמש במרית )כף ניגוב( אך ורק כאשר המכשיר 

אינו פועל.
הוצאתם  בתהליך  הקערה,  של  הפנימי  בחלק  ממוקמים  הלהבים  זהירות:   .13
מהקערה, אין לאחוז בלהבים אלא בציר הפלסטי העליון שבו ידכם מוגנת. הישמרו 

ממגע עם הלהבים.  
הימנעו ממגע עם חלקים נעים.  .14

אין להשחיז את להבי הסכין.  .15
אין להשתמש במכשיר אם להבי הסכין מכופפים   .16

או פגומים.
כדי למנוע פציעה, הכניסו את הסכין לקערה על   .17

ידי אחיזה בצדי החלק העליון של הפלסטיק המסומן.
מבער  גז,  )כגון  חמים  למשטחים  בסמוך  או  על,  בתוך,  זה  מכשיר  להפעיל  אין   .18

חשמלי, תנור מיקרוגל או תנור מחומם(.
אין להשבית או לנתק את מנגנון הנעילה; וודאו שהסכין או הבלון מותקנים כראוי   .19

בקערה לפני הפעלת המכשיר.
נוזלים  או  מים  חם,  מזון  המכיל  מכשיר  העברת  בעת  יתרה  בזהירות  לנקוט  יש   .20

אחרים.
אין לחשוף את הקערה לשינויי טמפרטורה קיצוניים.  .21

אין למלא את הקערה במזון או בנוזל מעבר לקו הסימון העליון 750 מ״ל.   .22
אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.  .23

זמן שימוש מקסימאלי הוא דקה תחת עומס של 250 וואט. אם המכשיר   .24
מתחמם יתר על המידה כתוצאה מעומס עבודה, מתג תרמי יופעל ויפסיק את 

פעולת המנוע. כדי לאפס, נתקו את המכשיר מהחשמל ותנו לו להתקרר למשך 
כ-15 דקות לפני השימוש בו שוב.

25. יש לוודא כי המכשיר לא פועל כאשר אינו בשימוש, או לפני הוצאת האביזרים.
לשימוש  זה  במכשיר  להשתמש  אין  ביתי.  לשימוש  ורק  אך  מיועד  זה  מוצר   .26

תעשייתי/מסעדות.
27. הקערה ואביזרי המכשיר אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל או בטוסטר-אובן או 

בכל מכשיר חימום אחר מלבד ניקוי במדיח כלים.

זהירות
להבים חדים

המנע ממגע
ידיים ואצבעות

!
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28. הרחיקו את אצבעות הידיים והיזהרו מלהבי הסכין בכל מצב כדי להפחית את 
הסיכון לפגיעה.

29. שטיפת הסכין תתאפשר במדיח כלים ו/או ידנית בהקפדה על אחיזה בחלק 
העליון של הסכין ושמירה על כללי הבטיחות. יש לאחוז בו רק בחלק העליון 

באיזור המיועד לכך לפי ראו איור 1 למטה.
30. כאשר מנקים את הסכין, חובה להשתמש במברשת הבטיחותית הייעודית 

המצורפת למכשיר בכדי לנקות את הלהבים בצורה בטוחה ולהגנה על 
האצבעות. יש למקם את האצבעות מאחורי מעצור הבטיחות כמפורט באיור 1.

אזהרות:
כבלי הארכה אינם מומלצים לשימוש עם מוצר זה.  *

על מנת להימנע מסכנה עקב איפוס המפסק התרמי בטעות אין לחבר את   **
המכשיר למפסק חיצוני כגון טיימר או למעגל המודלק ומכובה באופן קבוע 

על ידו.

חובה לשמור על הוראות שימוש אלו

נקו את להבי הסכין באמצעות המברשת תחת מים חמים, זורמים
אזהרה: למען בטיחותכם מקמו את האצבעות מאחורי מעצור ההגנה.

מקום
לאחיזת

האצבעות

מנעצור בטיחות 
להגנה על האצבעות

אין לנקות בידיים את הלהבים!

איור מס׳ 1
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 הכירו את המכשיר שלכם  

WIZNmI X TM

WIZNMiXTM - ברוכים הבאים למשפחת משתמשי

מפסק הפעלה
מהירות נמוכה

LOW

פס מצב עבודה
אדום

ראש מנוע חשמלי

מכסה לקערה

הסכין הדינמית הפלסטית

הצמידו את הכיסוי לקערה 
לאיחסון המזון

קערה 750 מ״ל

לשימוש כבסיס לקערה 
וכמכסה לקערה

הסכין הרב-תכליתית 3Dמולטי-בלון

מפסק הפעלה
מהירות גבוהה

HIGH
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 לפני השימוש הראשון

אנא שמרו על אמצעי בטיחות חשובים בעת שימוש במכשיר:

חשוב:
ניתן להחליף במכשיר את האביזרים לפי השימוש: המולטי-בלון, הסכין הרב-תכליתית 

3D והסכין הדינמית הפלסטית במדיח כלים. 

שימו לב: הלהבים חדים! אין לגעת בלהבי הסכין.
החזיקו את הסכין בראש הציר שנמצא מעל הלהבים העליונים )ראו איור 2(

זהירות:
אין להסיר את כיסוי הקערה 
בזמן שהמכשיר עדיין פועל.

זהירות: 
אין לפתוח את המכסה לפני 

עצירה מלאה של הסכין 
שבתוך הקערה.

אזהרה:
המכשיר  את  להשאיר  אין 
ללא השגחה בזמן פעילותו.

מקום לאחיזת הסכין

איור מס׳ 2
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  הוראות שימוש

1. הוציאו את המכשיר מאריזתו, פיתחו את מכסה הקערה, חלצו את הסכין העטופה 
במגן הלהבים כפי שמופיע בצילום מספר 2 למטה.

2. ניתן לשטוף את המיכל, המולטי-בלון, הסכין הרב-תכליתית 3D ואת הסכין הדינמית 
הפלסטית במדיח כלים. 

4. נקו את ראש המנוע החשמלי אך ורק עם מטלית לחה )לאחר השימוש(.

  אין לשטוף את ראש המנוע החשמלי במים באיסור מוחלט!

צילום מס׳ 1
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 3D השימוש בסכין הרב-תכליתית

לשימוש בטוח יש לאחוז 
בחלק העליון ולמקם על 
הסכים בקערה על הפין. 

מצב נעילה
לתחילת עבודה.

הורדת המיכסה
עם כיוון החץ.

לסגירה יש לסובב
את ראש המנוע

בכיוון החץ.

לסגירה יש לסובב
את המיכסה

בכיוון החץ.

מצב סגור לעבודה 
בטוחה.

1

4

2

5

3

6
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השימוש במולטי-בלון

לנוחותכם תפסו בידית 
אחיזת המולטי-בלון

מצב סגור

שימו לב! יש תפס בציר 
לאחיזת המולטי-בלון 
נגד ציפה. יש להכניס 

את הבלון לציר הקערה 
בדחיפה קלה, משיכה 

קלה לשיחרורו

לסגירה סובבו את ראש 
המנוע בכיוון החץ

לסגירה סובבו את 
המכסה עם כיוון החץ

מצב פתוח

מצב סגור לעבודה 
בטוחה.

1

4

2

5

3

6

WIZNmI X TM



הכניסו את בסכין 
הדינמית לציר הקערה

הצמידו את המכסה 
לקערה וסובבו לנעילה

לסגירת המכסה על 
הקעה יש לסובבו עם 

כיוון נהחץ

וודאו נעילה של המכסה 
מול הקערה על פי 

התרשים

לסגירת ראש המנוע, 
סובבו בכיוון החץ 

לנעילה

מצב סגור לעבודה 
בטוחה.

123

456

השימוש בסכין הדינמית הפלסטית 
WIZNmI X TM
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3D יכולות הסכין הרב-תכליתית
פעולות המתבצעות תוך שניות

כמות מומלצת סוג המאכל
)גרם(

זמן מומלץ 
)שניות(

מטרה /
פעולה

מהירות 
מומלצת

מהירערבול160-12030חומוס

מהירערבול21030 סלט אבוקדו

מהירערבול25030 ממרח סלט טונה

מהירערבול22030 סלט חצילים

1. להכניס את הנוזלים )שמן, לימון לפי הצורך( ולאחר מכן את תכולת החומרים להכנת הסלט/
ממרח. 

יש להקפיד לא לעבור את קו גובה המקסימום בסרגל המידה על דופן הקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לעיבוד ראשוני.

3. להמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות הגבוהה עד לקבלת מרקם סמיך ואחיד.

מהירערבול20060חמאת בוטנים

1. להכניס את הבוטנים המקולפים. 
2. להפעיל את המכשיר במהירות הנמוכה בלחיצות מהירות )פולסים( לריסוק הבוטנים ועיבודם 

הראשוני.
3. לעצור את המכשיר, לפתוח את המכסה ולהוסיף שמן ודבש לפי הצורך.

4. לסגור את המכסה. להמשיך בלחיצה ממושכת על לחצן המהירות הגבוהה עד לקבלת מרקם 
סמיך ואחיד של חמאת בוטנים.

מרק ירקות
מרק עגבניות

מחית שעועית אדומה
מהירערבול30050

1. להכניס את תכולת החומרים להכנת המרק/מחית. 
יש להקפיד לא לעבור את קו גובה המקסימום בסרגל המידה על דופן הקערה.

2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לריסוק המרכיבים ועיבודם 
הראשוני. לאחר מכן להמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות הגבוהה עד לקבלת מרקם 

סמיך ואחיד.

מהירערבול25060גלידה / יוגורט קפוא

1. להכניס קוביות קרח עד רבע הקערה. 
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לריסוק הקרח.

 3. לפתוח את המכסה )ללא הוצאת הסכין( ולהוסיף חצי גביע שמנת או יוגורט חצי קפואים לפי הצורך.
ניתן להוסיף פירות קפואים לפי בחירתכם.

יש להקפיד לא לעבור את קו גובה המקסימום בסרגל המידה על דופן הקערה.
4. להפעיל את המכשיר בלחיצות קלות בפולסים ולהמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות 

הגבוהה עד לקבלת מרקם סמיך ואחיד.
5. לצורך קבלת גלידה קפואה מומלץ להכניס למקפיא כשעה.

WIZNmI X TM
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כמות מומלצת סוג המאכל
)גרם(

זמן מומלץ 
)שניות(

מטרה /
פעולה

מהירות 
מומלצת

מהירערבול25055ברד

 יש להכניס קוביות קרח עד לסימון 350 בגובה פסי הסרגל בקערה.. 1
 להפעיל את המכשיר בלחצן מהירות גבוהה בפולסים לריסוק הקרח.. 2
 להוסיף מיץ או תרכיז לפי הצורך.. 3

מהירערבול28060סורבה פירות קפואים

 להכניס קוביות קרח עד רבע הקערה. . 1
 להוסיף פירות קפואים. ניתן להוסיף מים, מיצים או חלב.. 2
 להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים(. . 3
 להמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות הגבוהה לקבלת מרקם סמיך ואחיד.. 4

מהירערבול28050שייק פירות, שייק חלבון, מוקה

מהירערבול25030שייק מיצים טבעיים 

 להכניס את תכולת החומרים להכנת השייק לקערה. . 1
 להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לריסוק המרכיבים ועיבודם . 2

הראשוני. להוסיף את הנוזלים ולהמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות הגבוהה עד לקבלת 
מרקם סמיך ואחיד.

מהיר/פולסקיצוץ15020פטרוזיליה

מהיר/פולסקיצוץ15020עשבי תיבול )עלים(

מהיר/פולסקיצוץ20030גזר, ג׳ינג׳ר, צנון

מהיר/פולסחיתוך2005-10בצל, ירקות

1. להכניס את תכולת החומרים בחתיכות קטנות לקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לקיצוץ המרכיבים

    עד לקבלת גודל קצוץ רצוי; לקיצוץ גס פולסים קצרים ולקיצוץ דק פולסים ארוכים.

מהירערבול30050אוכל לתינוקות

 יש לחתוך את הפירות או הירקות, להכניסם לקערה ולהפעיל בפולסים למשך כ-10 שניות ולאחר . 1
מכן יש לפתוח את הקערה ולהכניס את הנוזלים )מיץ, חלב או מים( להכנת האוכל לתינוקות.

 להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים(. להמשיך בלחיצה רצופה על . 2
הלחצן לריסוק המרכיבים ועיבודם הראשוני.

שוקולד, בוטנים, 
פיסטוקים, שקדים,
אגוזים, ביסקוויטים

מהיר/פולסטחינה20020-40

1. להכניס את החומרים לטחינה לקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לטחינת המרכיבים

    עד לקבלת גודל טחון רצוי; לקיצוץ גס פולסים קצרים ולקיצוץ דק פולסים ארוכים.

מהיר/פולסטחינה300בשר )לקבב או קציצות(

 1. להוסיף פטרוזיליה, בצל שום ומעט שמן לפי הצורך, להכניס קוביות בשר קטנות לקערה
    ולהמשיך לטחון במהירות גבוהה עד לקבלת טחינה אחידה.
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יכולות המולטי-בלון         )מוגן בפטנט(
הערה: בכל הפעולות וודאו שהמולטי-בלון והקערה יהיו יבשים לפני השימוש!

איטיהקצפה100-25010-15חלב מוקצף לקפה ושוקו

1. להכניס 100 מ״ל עד 250 מ"ל חלב להקצפה או נס קפה/שוקו לקערה. 
2. להפעיל את המכשיר במהירות איטית עד לקבלת הקצפה.

איטיהקצפה2-450 ביציםקציפה מחלבון ביצים )מרנג(

1. להכניס חלבון ביצים לקערה. 
2. להפעיל את המכשיר במהירות איטית עד לקבלת קציפה אחידה ויציבה.

 הערה: ניתן להשתמש גם בנוזל חלבון חומוס.

חביתה, טמגויאקי )חביתה 
איטי/מהירהקצפה2-435 ביציםיפנית( ביצים מוקצפות

1. להכניס את תכולת הביצים לקערה. ניתן להוסיף ירקות לבלילה לקבלת חביתת ירק. ההפעלה 
במהירות איטית כ-30 שניות.

איטיהקצפה 50קערהשמנת מתוקה

1. להכניס שמנת מתוקה להקצפה לקערה. ניתן להוסיף כפית סוכר לפי הצורך לקראת סוף 
התהליך במהירות איטית של כ-50 שניות.

פודינג וניל, ריבת חלב, 
איטיהקצפה20030שוקולד

1. להכניס 200 מ"ל חלב לקערה ולהוסיף 200 גרם אבקת פודינג.
2. להפעיל במהירות איטית לקבלת מרקם אחיד.

מהירקילוף25020 בוטנים

1. להכניס את הבוטנים עם קליפה אדומה ולהפעיל את המכשיר במהירות גבוהה.

איטי/מהירהכנת רטבים24030רוטב סלסה, רוטב ויניגרט

1. להכניס את המרכיבים לקערה ולהפעיל את המכשיר במהירות איטית.

כמות מומלצת סוג המאכל
)גרם(

זמן מומלץ 
)שניות(

מטרה /
פעולה

מהירות 
מומלצת

גבינה קשה, פרמזן 
מהיר/פולסגירוד20040)לפיצה או לפסטה( 

1. להכניס קוביות חתוכות של גבינת פרמזן לקערה. להפעיל את המכשיר בפולסים ולעבור 
למהירות גבוהה.

מהיר/פולסריסוק200-35010-40קרח

1. להכניס קוביות קרח עד רבע הקערה. 
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה בלחיצות מהירות )פולסים( לריסוק הקרח.

3. להמשיך בלחיצה רצופה על לחצן המהירות הגבוהה עד לקבלת קרח מרוסק אחיד.
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יכולות הסכין הדינמית )פלסטית(         )מוגן בפטנט(

מהירקיצוץ15010שום

1. להכניס את שיני השום לקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה לריסוק שיני השום.

מהירערבול15012מוס שוקולד

1. להכניס את המרכיבים לקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה לערבול עד לקבלת מרקם סמיך ואחיד.

וופל בלגי, פנקייק, 
מהירערבול15020בלינצ׳ס

1. להכניס את המרכיבים לקערה.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה לערבול עד לקבלת בלילה במרקם סמיך ואחיד.

מים )שלב ראשון(
קמח לבצק לפיצה 

)שלב שני(

137 מ״ל

220 גרם
מהירערבול15

1. להכניס את המים לקערה. להוסיף קמח, כפית אבקת אפייה וכפית אבקת שמרים. להפעיל 
את המכשיר במהירות גבוהה.

WIZNmI X TM

יכולות המולטי-בלון     )מוגן בפטנט(
הערה: בכל הפעולות וודאו שהמולטי-בלון והקערה יהיו יבשים לפני השימוש!

כמות מומלצת סוג המאכל
)גרם(

זמן מומלץ 
)שניות(

מטרה /
פעולה

מהירות 
מומלצת

מהירקילוף1-330ראשי שום

1. ניתן לקלף ראש שום אחד עד 3 ראשי שום יבש.
2. להפעיל את המכשיר במהירות גבוהה. להוציא את שיני השום המקולף. 

3. במידה ונשארו שיני שום לא קלופים ִחזרו על הפעולה לקבלת תוצאה טובה

איטיערבול10050-60 מ״למלבי

1. להכניס 100 מ״ל חלב + 200 מ״ל שמנת מתוקה להקצפה + אבקת אינסטנט מלבי )בין 4 ל-8 
כפות( + כפית סוכר.

2. להפעיל את המכשיר במהירות נמוכה למשך 50-60 שניות עד שהתערובת מסמיכה.
3. להכניס למקרר כשעה עד שעתיים לפני ההגשה. 

4. להגיש קר בתוספת אגוזים ומי ורדים.
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 תכונות המכשיר והטכנולוגיה החדשנית:
ביצוע  יכולת  בעל   .1:8 התנעה  מומנט  עם  גיר  בשילוב  עוצמה  בעל  ואט   250 מנוע 
של פעולות כגון: חיתוך קיצוץ, טחינה, ריסוק, קילוף, גירוד, עירבול, הקצפות בשניות 

ובאופן אחיד.

 הבלון הרב תכליתי החדש
החידושים של הבלון הרב-תכליתי שלא קיימים בעולם, מאפשרים לבצע מיגוון רחב 

של פעולות החל בהקצפות, הכנת רטבים, קרמים, קילוף ועירבול ועוד.

3D הסכין הרב-תכליתית 
הטכנולוגיה חדשנית שפותחה, מאפשרת לחתוך, לקצץ, לערבל, לטחון, לרסק ועוד, 
אחת  בכל  אחידות,  תוצאות  נקבל  הפעולה  בסיום  שניות.   10-20 של  קצר  בתהליך 

מהפעולות מגס עד עדין.

 הסכין הדינמית הפלסטית
מזון  סוגי  להכין  מאפשרת  הדינמית  הפלסטית  הסכין  להב  של  הטכנולוגי  הפיתוח 
אייסקפה,  קוקטיילים,  לפיצה,  בצק  כגון:  שניות,   10-20 בין  קצר  בזמן  ומשקאות 

פנקייקים וופל בלגי ועוד.

מפסק הפעלה
מהירות נמוכה

LOW

מפסק הפעלה
מהירות גבוהה

HIGH

מפסק הפעלה
מהירות נמוכה

LOW

מפסק הפעלה
מהירות גבוהה

HIGH

מפסק הפעלה
מהירות נמוכה

LOW

מפסק הפעלה
מהירות גבוהה

HIGH

מפסק הפעלה
מהירות גבוהה

HIGH
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 מדריך לפתרון בעיות

• וודאו שהמכשיר מחובר לנקודת חשמל )בידיים יבשות(.המכשיר אינו נדלק
ונעול )על פי  • יש לוודא שמכסה הקערה מונח במקומו 
הסימון המופיע על הקערה והמכסה - מצב פתוח/מצב 

סגור )ראו איור 3 למטה(
יש למקם את ראש המנוע על גבי המכסה ולוודא נעילה 

בסיבוב. )ראו איור 3 למטה(.

• נתקו את כבל החשמל של המכשיר מהשקע.המכשיר אינו כבה

לקבלת תוצאות טובות 
בשימוש במכשיר

מומלץ  חיתוך,  בעת  ביותר  הטובות  התוצאות  לקבלת   •
אחידים  קטנים/בינוניים  לגדלים  המזון  את  לחתוך 
בפנים.  כבר  הסכין  כאשר  המכשיר  לקערת  ולהכניס 
להוסיף  ונידרש  ובבמידה  קצרים  בפולסים  השתמשו 
נוזלים - יש לעצור, לפתוח את מכסה הקערה ולהוסיף 
עד לגובה הקו העליון של הקערה - 750 מ״ל )אין לעבור 

את הכמות המותרת בקערה( ולהפעיל מחדש.

תיקון תקלה במוצר יתבצע 
אך ורק על ידי מעבדת 
שירות מוסמכת בלבד!

פרטים באתר
www.wiznmix.co.il

מצב נעילה
לתחילת עבודה.

לסגירה יש לסובב
את ראש המנוע

בכיוון החץ.

מצב סגור לעבודה בטוחה. 45

איור מס׳ 3
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המלצה לניקוי האביזרים

1. חלקי הפלסטיק: קערה, מכסה הקערה, סכין הפלסטיק הרב-תכליתית 3D, מולטי-
בלון ניתן לרחוץ באופו ידני או להכניס למדיח כלים.

ידנית בעזרת  ניתן להכניס למדיח כלים או לשלטוף   3D 2. את הסכין הרב-תכליתית 
המברשת הייחודים שבתוך המוצר )ראו איור למטה משמאֿל(.

3. המולטי-בלון בנוי משני חלקים. בציר, החלק העליון, יש מוט הברגה שניתן לפתיחה 
בחצי סיבוב )ראו איור למטה  מימין(.

את המולטי-בלון מומלץ להשרות במים חמים וסבון לניקיון מושלם.
יש לדאוג שהבלון מרוקן ממים ומיובש באופן מוחלט. נכון להפוך אותו כמו באיור בעמוד 

למטה

4. נקו את ראש המנוע החשמלי אך ורק עם מטלית לחה.
 אין לשטוף את ראש המנוע החשמלי במים באיסור מוחלט!

המולטי-בלון

בלון במצב 
ייבוש - הפוך

3D הסכין הרב-תכליתית
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מקום האחיזה בקערת המכשיר

ציר הבלון

הקערה במצב הפוך במדיח

המולטי-בלון
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פטנטים רשומים

חלומו של כל שף


