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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
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
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הוראות בטיחות
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש . 1

עתידי.
אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף . 2

המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או 
התאמה. 

יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרתו המקורית כמתואר בהוראות ההפעלה. . 3
היצרן אינו נושא באחריות לכל שימוש אחר!  

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו מחוץ לבית. . 4
המכשיר נועד לחיבור לשקע חשמל 220-240V , 50Hz בלבד. . 5
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק  תקע הזינה של המכשיר )כבל החשמל( . 6

מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. 
אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף 

לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במים או בנוזל . 7

אחר.
אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם . 8

מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות. 
לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש . 9

תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו 
ולא במשיכת הכבל.

אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות.. 10
אין לגעת בחלקים נעים עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל!. 11
אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן, כדי למנוע סכנת . 12

שריפה או התחשמלות.
הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.. 13
אין לטבול את גוף המכשיר במים או בכל נוזל אחר.. 14
אין להניח את המכשיר על גבי משטח לא יציב או במקום ממנו הוא עלול להיות . 15

מופל בקלות.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או . 16

נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים . 17

לא ישחקו עם המכשיר.
להבים חדים - טפלו בזהירות! . 18
אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. לאחר כל 2 דקות הפעלה, הניחו לו . 19

להתקרר במשך 5 דקות לפני המשך הפעלה. בערבול מזון קשה אין להפעיל מעל 
10 שניות!
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חלקי המכשיר
מראה מהצד

מראה מלמעלה
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חלקי המכשיר

מערבלים1

כפתור שליפת אביזרים2

בורר מהירות סיבוב3

כפתור הפעלה רגעית עוצמתית4

ידית5

כפתור גלילת כבל חשמל6

פתחי אוורור7

כבל חשמל נגלל8

בסיס להעמדה9
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אביזרים
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אביזרים

10DAV 703B מקציף חלב - רק בדגם

קרסי לישת בצק11

12DAV 703B קופסת אכסון אביזרים - רק בדגם
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תפעול

חברו את האביזרים לגוף המכשיר . 1
כמתואר באיור שלמטה. שימו לב 

להכניס את האביזר עם הטבעת )וגם 
את מקציף החלב( לחור הרחב יותר. 

הקפידו לדחוף את האביזרים עד 
הסוף תוך כדי תנועות סיבוב קלות 

כדי לוודא שיינעלו במקומם. 

וודאו שבורר מהירות הסיבוב )3( . 2
.OFF נמצא במצב

משכו החוצה מהמכשיר את כבל . 3
החשמל )8( וחברו את תקע כבל 

החשמל לשקע שבקיר. הקפידו שלא 
למשוך אותו בכוח רב מדי ולא מעבר 

לסימון האדום!

העבירו את בורר מהירות הסיבוב )3( . 4
למהירות הרצויה וערבלו את המזון. 

לחילופין, לחצו על כפתור הפעלה רגעית עוצמתית )4( במשך הזמן הרצוי. 
שימו לב שלא להפעיל את המכשיר בדרך זו במשך יותר משתי דקות!

ניתן להניח את המכשיר על בסיסו )9( בזמן הפסקת פעולה ובתנאי . 5
שהאביזרים אינם מסתובבים! 

כבו את המכשיר עם סיום השימוש בו בהעברת בורר מהירות הסיבוב )3( . 6
למצב OFF או בהפסקת הלחיצה על כפתור הפעלה רגעית עוצמתית )4(.

שילפו את תקע החשמל )8( מהשקע שבקיר ולחצו על כפתור גלילת הכבל . 7
)6( כדי לגלול אותו חזרה לתוך גוף המכשיר.

לחצו על כפתור שליפת האביזרים )2( כדי לנתק אותם מגוף המכשיר. . 8
מומלץ לתפוס אותם ביד השנייה כדי שלא ייפלו ויינזקו.

זהירות!

יש להזהר ממגע אקראי עם האביזרים בזמן פעולה - סכנת פציעה!	 

אין לערבל מזון שאינו נוזלי, אלא רק באמצעות קרסי הלישה!	 

טבעת
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נקיון

ניקוי גוף המכשיר עם מטלית לחה בלבד. אין לטבול את יחידת המנוע . 1
במים!

ניתן לנקות את האביזרים ידנית במים וסבון או במדיח כלים. עם זאת, . 2
לאחר עיבוד מזון מלוח מאוד, צריך לשטוף את האביזרים באופן מיידי.

זהירות!
הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!	 
יש להזהר במגע עם המערבלים החדים - סכנת פציעה!	 

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין 

להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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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 למיקסר יד

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 מיום המכירה כלפי הקונה . 3
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה 

ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
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 . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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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


