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הקדמה

מסחטת המיץ DAVO,  בעלת פקק מזיגה ייחודי, פועלת בטכנולוגיית סחיטה 
איטית מהפכנית להפקת מיצים בטעמים עשירים ומגוונים מבלי לאבד ערכים 

תזונתיים.

1. הרבה יותר טעם וערך תזונתי: מיץ בהעדפה אישית

תערובות מיץ מגוונות
לא רק סוג אחד של מיץ, אלא מיץ המורכב ממגוון פירות ו/או ירקות בהעדפה 

אישית. 

מיץ כארוחה חלופית
ניתן ליהנות מהמיץ המופק ממסחטה זו כתחליף לארוחה מזינה ומאוזנת 

בטעם עשיר. מיץ ירקות המופק מבננה, תירס, תפוח אדמה מבושל, בטטה 
ודלעת מספק קלוריות וחומרים מזינים חיוניים.

מזון לתינוקות
דגנים וירקות מעורבלים עם כמות נכונה של מים, יספקו מזון לתינוקות 

המתאים לשלבי הצמיחה.

חלב סויה ומיץ סויה
בניגוד לשיטה המסורתית, המחייבת להרתיח את הפולים במים המדללים 
אותם, מסחטת מיץ זו מאפשרת להכין חלב סויה ומיץ סויה בכל ריכוז רצוי.

2. הרבה יותר נוחה וידידותית למשתמש

פקק מזיגה נוח לשימוש מאפשר למזוג את כמות המיץ הרצויה ללא טפטוף.

3. מערכת ניקוי קלה ומתקדמת )עמוד 17(

בניגוד לשיטת השטיפה תחת ברז המחייבת פרוק והרכבה, במסחטת מיץ 
זו מספיק למלא את הקערה במים כאשר פקק המזיגה סגור ולהפעיל את 

המכשיר לשטיפה אוטומטית.
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HOPPER

SPINNING BRUSH

BASE

SQUEEZING SCREW

02 l 

GENERAL DESCRIPTION AND PARTS NAMES

BOWL

COARSE STRAINER

FINE STRAINER

CLEANING BRUSH 

PUSHER 

PULP CONTAINER

JUICE CONTAINER

HOPPER LID
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חלקי המכשיר

תא דחיסה

בורג סחיטה

מסנן גס

מסנן עדין

קערה

בסיס

מברשת 
מסתובבת

מכל פסולת

מכל מיץ

מכסה תא 
דחיסה

מברשת ניקוי

דוחס
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חלקי המכשיר

4. תא דחיסה

5. כפתור הפעלה

6. פתח מזיגה

7. פקק מזיגה

8. כבל 
חשמל

3. יציאת 
פסולת

2. סימון על 
הקערה

1. סימון על תא 
הדחיסה

חזיתגב

מסנן גס
החורים הגדולים שבו מתאימים לסחיטת פירות רכים ועדינים כמו תותים ועגבניות. 

המיץ המופק באמצעותו יותר עיסתי.

מסנן עדין
החורים הקטנים שבו מתאימים לסחיטת פירות קשים או ירקות עשירים בסיבים. המיץ 

המופק באמצעותו יותר צלול.

מסננים

אביזרים 
נלווים

דוחס, תא דחיסה, מכסה תא דחיסה, בורג סחיטה, מסנן גס, מסנן 
עדין, מברשת מסתובבת, קערה, בסיס, מכל מיץ, מכל פסולת, 

מברשת ניקוי וחוברת הוראות הפעלה.
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הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש 
עתידי.

אזהרה  סכנות שעלולות להביא לפציעה חמורה ואף למוות.

זהירות  סכנות שעלולות לגרום לפגיעה בגוף או ברכוש.

סכנת שריפה או התחשמלות.

סכנת שריפה או התחשמלות.

איסור מוחלט.

נקיטת זהירות.

דוגמאות 
לסמלים
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הוראות בטיחות

אזהרה  סכנות שעלולות להביא לפציעה חמורה ואף למוות.

אין לחבר או לנתק את שקע החשמל בידיים רטובות.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

.230V - 240V AC-אין להשתמש במתח אחר לבד מ
הדבר עלול לגרום להתחשמלות, התלקחות או ביצועים חריגים. 

מתח לא מתאים גם עלול לקצר את חיי המנוע, או להרוס את 
המכשיר.

חברו את תקע החשמל לשקע עד הסוף.
חיבור רופף עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

כבל חשמל שניזוק, יש להחליף על ידי היצרן, השירות או 
מי שהוסמך לכך.

כבל חשמל שניזוק, עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
אין לבצע שום שינוי במכשיר, לפרקו או לנסות לתקנו. אין 

להכניס לתוכו אצבעות, חומרים זרים או חפצים זרים.
מעשים כאלה עלולים לגרום להתחשמלות, לשריפה או להרס 

המכשיר. פנו לשרות המורשה לקבלת תמיכה טכנית.
מנעו חדירת רטיבות או נוזלים לבסיס המכשיר ואל תדליקו 

אותו בידיים רטובות.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

אין להפעיל את המכשיר כאשר כבל החשמל, התקע או 
השקע פגומים או רפויים.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה.
הקפידו על חיבור חשמלי מוארק ועל שימוש בשקע עם 

חיבור לאדמה.
העדר הארקה עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לנזק או לפיצוץ.
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אין לפרק את הקערה תוך כדי פעולת המכשיר. אין לדחוף 
לתא הדחיסה אצבעות או חפצים זרים.

הדבר עלול לגרום לפציעה, לתאונה או לנזק.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים )כולל ילדים( 

בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחת, או חסר 
ניסיון וידע אלא תחת פיקוח של אדם אחראי לבטיחותם.

יש להשגיח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.

זהירות  סכנות שעלולות לגרום לפגיעה בגוף או ברכוש.
אין להשתמש במכשיר אם הנפה המסתובבת )מסנן( ניזוקה.

אין להפעיל את המכשיר מבלי לנעול את תא הדחיסה 
כראוי.

הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק למכשיר.
במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. 

פתחו מיד את החלון לאיוורור.
הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק למכשיר.

אין לדחוף לפתח המזיגה אצבעות או חפצים.
הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק למכשיר.

אם בורג הסחיטה נעצר תוך כדי פעולה, לחצו במשך 2-3 
שניות על כפתור הפיכת כיוון )REV( ולאחר שהפעולה 

.)ON( נעצרה, לחצו שוב על כפתור ההפעלה
אם הדבר חוזר על עצמו, עלול להגרם נזק וירידה בביצועים עקב 

התחממות המנוע. פנו לשרות.
אל תנסו להזיז את המכשיר או לפרק חלקים ממקומם תוך 

כדי פעולה.
הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק למכשיר. נתקו קודם מהחשמל.

הוראות בטיחות
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בעת שימוש במכשיר, הזהרו מפני חדירת עניבה, שרשרת 
ארוכה, צעיף, וכו' לתוך תא הדחיסה.

הדבר עלול לגרום לפציעה, לנזק או להרס המכשיר.

הניחו את המכשיר רק על משטח שטוח ויציב.
משטח לא מתאים עלול לגרום לפציעה או לנזק.

אין להפעיל את המכשיר מעל 30 דקות ללא הפסקה
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המנוע. בצעו הפסקה בת 

5 דקות לצורך קרור.

הכניסו פירות וירקות לתא הדחיסה רק באמצעות הדוחס 
המסופק.

אמצעי לא מתאים עלול לגרום לפציעה או לנזק.

שימרו על המכשיר מפני מכה או נפילה.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לנזק.

אם המכשיר פולט ריח לא נעים, מתחמם או פולט עשן, 
הפסיקו מיידית את השימוש בו ופנו לשרות.

בעת שימוש במכשיר חדש, נפלט ריח שנעלם עם הזמן.
נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל לאחר שימוש באמצעות 

משיכת התקע החוצה.
משיכה בכבל החשמל עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.
 80ºC -אין לשטוף חלקי המכשיר בטמפרטורה גבוהה מ

ואין להכניסם למדיח, מייבש או מיקרוגל.
הדבר עלול לגרום לעיוות צורת החלקים או לנזק.

משקל המכשיר הוא כ-6 ק"ג. בעת העברתו ממקום למקום 
אחזו בבסיס שלו בשתי ידיים. 

אחיזה לא יציבה עלולה להביא לנפילת המכשיר, לפציעה או לנזק.

הוראות בטיחות
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הרכבת המכשיר

שלב

שלב

שלב

שלב
הרכיבו את הקערה על הבסיס 

וסובבו אותה בכיוון השעון.

הרכיבו את החלקים בסדר 
הבא: קערה < מברשת 

מסתובבת < מסנן. וודאו 
שהסימון OPEN  שבקערה, 

יחפוף לסימון  שבמסנן. כיוון 
המברשת אינו חשוב.

לחצו את בורג הסחיטה מטה 
לתוך המסנן משלב 2. תא 

הדחיסה לא ייסגר כהלכה אם 
הבורג לא יישב טוב במקומו.

הביאו לחפיפה בין הסימון  
שעל תא הדחיסה לבין הסימון 
OPEN  שעל הקערה ולאחר 

מכן סובבו את תא הדחיסה 
בכיוון השעון עד שנשמע קליק 

והסימון  שעל תא הדחיסה 
 CLOSE  נמצא מול הסימון

שעל הקערה.
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הרכבת המכשיר

הצמידו את תחתית הקערה לבסיס בכיוון הנכון ובחפיפה בין השקעים 
לבליטות. 1

מעצור 
פסולת

הקפידו על סדר ההרכבה ועל חפיפה בין השקע לבליטה ובין הסימונים. 2,3

וודאו חפיפה בין הסימונים. 4

תא 
דחיסה

בליטה 
במסנן

בליטה 
בבסיס

תא 
דחיסה

מברשת 
מסתובבת

בורג סחיטה

מסנן

קערה

שקע 
בקערה

שקע 
בקערה

תחתית 
המסנן

פנים 
הקערה
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שימוש במכשיר

שטפו וחתכו את הירקות ו/או הפירות לגודל 
מתאים לפתח תא הדחיסה ודחסו אותם 

פנימה באמצעות הדוחס.
השתמשו בירקות ו/או פירות טריים ועסיסיים.

בגמר הסחיטה, לחצו על כפתור הפיכת כיוון 
לחצו על כפתור ההפעלה )On( כדי להתחיל. )REV( כדי לעצור. 

כיוון 
רגיל

כיוון 
רגיל

עצירה

כיוון 
הפוך

כיוון 
הפוך

כפתור הפעלה כפתור הפעלה

הערה
משיקולי בטיחות וביצועים, המנוע אינו עוצר מייד אלא בהדרגה.

לחיצה מצב 
עצירה

מבט 
מאחור
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מזיגת מיץ

סגור

סגרו את פקק המזיגה ולחצו על 1
כפתור ההפעלה )ON( להתחיל.

 2
כאשר הקערה מתחילה 

להתמלא במיץ. הוסיפו פירות, 
ירקות ונוזלים )למשל חלב( 

נוספים לפי העדפותיכם.

 3
פתחו את פקק המזיגה, מזגו 

את הכמות הרצויה לכם וסגרו 
מבלי לאבד אפילו טיפת מיץ 

אחת.

מעצור פסולת

בתחתית הקערה התקן חסימת פסולת עשוי סיליקון. הקפידו על סגירתו במהלך 
פעולת הסחיטה ועל פתיחתו במהלך פעולת השטיפה.

מעצור 
פסולת

פקק 
מזיגה

פקק 
מזיגה

אטם 
פקק 
מזיגה
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הפיכת כיוון כשבורג הסחיטה נעצר

לחצו על כפתור הפיכת כיוון 
)REV( כדי לעצור.

שימו לב

אם בורג הסחיטה לא החל להסתובב גם לאחר הפיכת כיוון, נתקו מהחשמל, 
פרקו את הקערה, שטפו ונסו שוב.

לחצו על כפתור הפיכת כיוון 
)REV( במשך 3-5 שניות מבלי 

להרפות. חזרו על כך 2-3 
פעמים.

פעולה זו, שאפשרית רק בלחיצה 
ממושכת, משחררת החוצה את 

חתיכות הפרי. עם הרפיית הלחיצה 
פעולת המנוע נעצרת.

לאחר שפעולת המנוע נעצרת, 
 )ON( לחצו על כפתור ההפעלה

כדי להתחיל מחדש.
לפני הפיכת כיוון כלשהי וודאו שבורג 

הסחיטה עצר לגמרה.

כיוון 
רגיל

עצירה

כיוון 
הפוך

hurom DAV200-NEW_HEB A5.indd   12 09/02/2015   15:47:38



13

עצות חשובות

אין להפעיל את המכשיר מעל 30 דקות ללא הפסקה
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המנוע. בצעו הפסקה בת 5 

דקות לצורך קרור.

אין להכניס אצבע או חפץ כלשהו לפתח המזיגה.
הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק.

הכניסו פירות וירקות לתא הדחיסה רק באמצעות הדוחס 
המסופק.

אמצעי לא מתאים עלול לגרום לפציעה או לנזק.

אל תכניסו אגוזים או פירות עם קליפה קשה.
יש לקלף קליפה קשה כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר.

אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לנזק.

אין להכניס בשר, דגים או פירות ים.
הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

אין להכניס פירות ו/או ירקות משומרים בסוכר, דבש 
אלכוהול וכו'.

הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

פירות קפואים או שנשארו זמן רב במקרר יפיקו מעט מיץ ועלולים להיות 
קשים לסחיטה.

הקפידו על הוצאת גלעינים מפירות עם גלעינים קשים. 

חתכו פירות וירקות קשים ו/או סיביים לגודל קטן יותר )3-4 ס"מ(. 

שתו את המיץ מיד לאחר הסחיטה לפני שיאבד מערכיו התזונתיים. 

אין להשתמש במכשיר לטחינת פולים קשים כגון פולי קפה. 

אין לסחוט את השאריות שבתא הפסולת פעם נוספת. 

אין להפעיל את המכשיר כאשר הקערה ריקה. 

שימו לב
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DAV 200 | מסחטת מיץ

תחזוקה וניקיון

1

2

3

Juice outlet

14  l  

DISASSEMBLY, CLEANING AND CARE

FIGURE IN ORDER

HC_1 4PJ12229 2 4PJ12219_V.03.indd   16 2013-05-16   오후 4:52:09

פתח מזיגה

פרקו כמתואר באיור
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תחזוקה וניקיון

4 5

www.hurom.com l 15

1.  Ensure the motor stops completely and unplug the power cord.

2.  Hold the juice outlet and the hopper with both hands. Turn them counterclock wise until it clicks and
     then lift them up from the base.

When unplugging the power cord, hold the head part of the power cord and unplug it.
Do not touch the power cord with wet hands.

Always wash the bowl set immediately after each use. Without wash-up, remained pulps get dried up and stuck onto it. It makes difficult 
to disassemble or wash them. Also, it may cause degradation in performance.

DISASSEMBLY, CLEANING AND CARE

3.  Disassemble the parts in reverse as below:
1) Hold the bowl and unlock the hopper twisting counterclockwise.
2) Take the screw out.
3) Remove the strainer.
4) Take the spinning brush out and disassemble the silicone brush.

4.  Rinse each parts with cleaning brush and brush the inside and outside under running water.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agent, aggressive liquids or sharp cleaning tools.
Do not wash them in a dishwasher or a dish dryer.

5. Wipe the stain on the base with soft damp cloth or wrung towel and dry it thoroughly.
Do not immerse the base unit in water or any other liquid, nor rinse it under tap.

6. After each cleaning, allow them to air-dry completely and store them in a clean and safe place.

HC_1 4PJ12229 2 4PJ12219_V.03.indd   17 2013-05-16   오후 4:52:10

וודאו עצירה מוחלטת של המנוע ונתקו מהחשמל.. 1
 נתקו במשיכת התקע החוצה מבלי לגעת בכבל החשמל עצמו.

אחזו בפתח המזיגה ובתא הדחיסה בשתי ידיים, סובבו נגד כיוון השעון עד . 2
להשמע קליק ואז הרימו מעלה.

פרקו את חלקי המכשיר בסדר הבא:. 3
א. אחזו בקערה ושחררו את תא הדחיסה בפיתול נגד כיוון השעון.

ב. הוציאו את בורג הסחיטה החוצה.
ג. הוציאו את המסנן.

ד. הוציאו את המברשת המסתובבת ופרקו את מברשת הסיליקון.

שטפו כל חלק תחת מים זורימים תוך כדי ניקוי מבפנים ומבחוץ באמצעות . 4
מברשת הניקוי.

 אין להשתמש בכריות ניקוי משפשפות, בכלים חדים או בחומרי ניקוי חריפים. 
אין להכניס למדיח כלים. 

נגבו כתמים מבסיס המכשיר באמצעות מטלית או מגבת לחה וייבשו היטב.. 5
 אין לטבול במים או לשטוף במים זורמים.

לאחר הניקוי, הניחו לייבוש ולאחר ייבוש מלא אחסנו במקום בטוח.. 6
 נקו היטב מיד לאחר השימוש לפני שהפסולת תתחיל להתקשות.
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DAV 200 | מסחטת מיץ

פרוק ושטיפת הקערה

1   הסירו את תושבת פקק המזיגה ואת תושבת הקערה.
 פתחו תחילה את פקק המזיגה. אחזו בקערה ובפקק המזיגה ביד אחת והסירו את תושבת 

פקק המזיגה ביד השנייה. את תושבת הקערה שלפו בתנועה סיבובית.

הסירו את מחסום הפסולת  שבתחתית הקערה.2
שטפו את הקערה ואת החלקים  הנלווים.3

 שטפו את הקערה והחלקים הנלווים במים זורמים תוך כדי ניקוי מבפנים ומבחוץ באמצעות 
מברשת הניקוי. 
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חיטוי וניקוי אוטומטי

חיטוי

חטאו בסודה לשתייה או חומר טבעי אחר.

 השרו במשך כ-30 דקות במעט סודה לשתייה מדוללת במים.
ניקוי אוטומטי

סגרו את פקק המזיגה, מזגו מים  דרך תא הדחיסה והפעילו.1
לאחר הפעלה קצרה, פתחו את  פקק המזיגה כדי לרוקן את המים.2

 השטיפה האוטומטית מומלצת כאשר ממשיכים להשתמש במכשיר לצורך הכנת מיץ אחר 
ולא כאשר מסיימים להשתמש במכשיר. 
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DAV 200 | מסחטת מיץ

פרוק ושטיפת המברשת המסתובבת

הוציאו את המברשת 
המסתובבת מהמסנן.

הפרידו את מברשת הסיליקון 
מהמברשת המסתובבת.

משכו אותה החוצה בעדינות בכיוון 
המתואר באיור מבלי להפעיל כח 

שיכול לגרום לנזק בלתי הפיך.

 שטפו את המברשת 
המסתובבת במים זורמים 

תוך כדי ניקוי מבפנים ומבחוץ 
באמצעות מברשת הניקוי.

שטפו גם את מברשת הסיליקון בצורה 
דומה.

מברשת 
מסתובבת

מברשת 
סיליקון

מברשת 
ניקוי
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הרכבת המברשת המסתובבת

בדקו מיקום חריצי המברשת 
המסתובבת וכיוון נכון של 

מברשת הסיליקון.
שימו לב שלמברשת הסיליקון צד 

פנימי השונה מהצד החיצוני.

הצד הפנימי של מברשת הסיליקון 
פונה לעבר המברשת המסתובבת.

הצמידו את מברשת הסיליקון 
למברשת המסתובבת.

שימו לב שהחלק הארוך יותר של הצד 
הפנימי יהיה למעלה.

אחזו בצד החיצוני של מברשת 
הסיליקון והחדירו את הצד הפנימי 

שלה לתוך חריצי המברשת 
המסתובבת.

משכו את הצד הפנימי של 
מברשת הסיליקון.

דחפו את הצד החיצוני של מברשת 
הסיליקון ביד אחת ומשכו את הצד 

הפנימי שלה ביד השניה.

משכו את מברשת הסיליקון עד הסוף. 
אם היא לא תכנס עד הסוף עלול 

להגרם נזק.

הזיזו את הצד החיצוני של מברשת 
הסיליקון מעלה מטה לוודא שהיא 

יושבת טוב במקומה.

מברשת 
סיליקון

מברשת 
מסתובבת צד פנימי

החלק 
הארוך 
מעלה

צד חיצוני
חריצי 

המברשת
החלק 
הקצר 
מטה
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DAV 200 | מסחטת מיץ

הרכבת תושבת הקערה

תושבת 
הקערה

תפסו את תושבת הקערה 
בקצות האצבעות.

שימו לב שהחלק של תושבת הקערה 
עם הבליטות )מסומן בעיגול( יפנה 

כלפי מעלה.

הכניסו את תושבת הקערה 
לתוך החור של הקערה.

דחפו אותה פנימה עד הסוף אבל 
הקפידו שלא תיכנס כולה. החלק 
העליון של תושבת הקערה חייב 

להראות.

הפכו את הקערה והושיבו אותה 
במקומה.

אם תושבת הקערה לא נכנסה עד 
הסוף והתעקמה, סדרו אותה בעזרת 

ידית מברשת הניקוי.
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הרכבת פקק המזיגה

אטם פקק 
המזיגה

תפסו את אטם פקק המזיגה 
בקצות האצבעות.

שימו לב שהחור )מסומן בעיגול( יהיה 
גלוי לעין.

הכניסו את אטם פקק המזיגה 
לתוך פקק המזיגה.

דחפו אותו פנימה בזהירות כמתואר 
באיור.

וודאו שאטם פקק המזיגה יושב 
טוב במקומו תוך אטימה מלאה 

של פתח המזיגה.
אם אטם פקק המזיגה לא יאטום את 

פתח המזיגה, המיץ יטפטף החוצה.
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DAV 200 | מסחטת מיץ

תקלות נפוצות

בדקו דרכים לטפל בתקלה לפני פנייה לשירות.

בעת פנייה לשירות לאחר המכירה, ציינו המספר הסידורי של המכשיר.

המכשיר אינו פועל.
ודאו שכבל החשמל מחובר לשקע חשמל תקין.

בדקו אם תא הדחיסה מורכב נכון. אם הוא לא ננעל במקומו, המכשיר מושבת.

בדקו אם המכשיר הורכב נכון על פי ההוראות. 

תא הדחיסה לא נפתח.
בדקו אם הצטברה כמות פסולת גדולה מדי. הפעילו את המכשיר כדי לנסות לשחרר.

בדקו אם נכנסו חומרים זרים או גלעינים קשים. אם כן, הפעילו בכיוון ההפוך )REV( כדי לשחררם 
החוצה.

אם שום דבר לא עזר אל תפעילו כח אלא פנו לשרות.

המכשיר מפסיק מעצמו את פעולתו
בדקו אם נכנסו חתיכות גדולות או קשות מדי שגרמו לעומס יתר. אם כן, הפעילו בכיוון ההפוך 

)REV( כדי לשחררן החוצה.

אם הבעיה לא נפתרה, פנו לשירות.

מה ההבדל בין מסנן גס לעדין?
מסנן עדין עם "חורים קטנים" מפיק מיץ צלול יותר.

מסנן גס עם "חורים גדולים מפיק מיץ סמיך יותר.

מיץ מטפטף על הבסיס.
בדקו אם פקק המזיגה הורכב נכון. מיץ עלול לדלוף כאשר פקק המזיגה אינו יושב טוב במקומו. 

דחפו אותו פנימה עד הסוף.

דליפת מיץ כאשר פקק המזיגה יושב טוב במקומו עלולה להגרם מכמות מיץ גדולה מדי. בדקו 
שאין במכשיר כמות מיץ גדולה המפעילה לחץ חזק מדי על הפקק.

 הקערה רועדת בזמן הסחיטה
רעד קל בשל סיבוב בורג הסחיטה הוא תופעה נורמלית שאין בה כדי להדאיג.

מידת הרעד תלויה במרקם החומרים )רך או קשה(.
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מפרט טכני

DAV200שם המכשיר

סדרת HCשם הדגם

230-240 וולטמתח נקוב

Hz 50תדר נקוב

צריכת 
חשמל

150 וואט

מהירות 
סיבוב

70 סל"ד

1.4 מטראורך הכבל

השראתי חד פאזימנוע

V 5 A 250נתיך הגנה

5.8 ק"גמשקל

ממדים
רוחב 160 מ"מ

אורך 229 מ"מ

גובה 403 מ"מ

פעולה 
רצופה

עד חצי שעה

hurom DAV200-NEW_HEB A5.indd   23 09/02/2015   15:47:43



24

DAV 200 | מסחטת מיץ

רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9333157הצומת"(

קרית חיים 
מעבדה מרכזית 

אזור הצפון: ש.א. 
אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428מפרץ חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-6231891הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6241741

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות למסחטת מיץ

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת על כל המכשיר ו-5 שנים על . 3
מנוע המכשיר, מיום המכירה.

חבותינו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו . 4
בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 5
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 6
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 7

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 8
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פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי 

המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר

הערות אישיות
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