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לקוחות יקרים

.OIG מבית NOVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מסדרת

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

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

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, . 2
בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה. 

יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרתו המקורית כמתואר בהוראות ההפעלה. היצרן . 3
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( מרשת החשמל. . 6
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 אחר.. 7

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, . 8
כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות. 

לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, . 9
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!. 11

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן, כדי למנוע סכנת שריפה . 12
או התחשמלות.

הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.. 13

אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.. 14

אין להניח את המכשיר פועל על גבי משטח לא יציב או במקום ממנו הוא עלול להיות מופל . 15
בקלות.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או נפשית או . 16
חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.. 17
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חלקי המכשיר

מכסה  .A
מסחטה  .B
מסננת  .C

מיכל איסוף מיץ  .D
ציר סיבוב  .E

בית מנוע חשמלי  .F

תפעול

1 ..)F( על בית המנוע החשמלי )D( הרכיבו את מכל איסוף המיץ

2 . .)E( תשב עד הסוף" על ציר הסיבוב" )B( באופן שהמסחטה )C( הניחו את המסננת

חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר.. 3

לאחר שחציתם את פרי ההדר לשניים, לחצו את מחצית הפרי כלפי המסחטה והיא . 4
תתחיל אוטומטית להסתובב ולסחוט את הפרי. כאשר תרפו מעט, כיוון הסיבוב 

יתחלף  מעצמו. 

בגמר סחיטת המיץ, הפסיקו ללחוץ והמסחטה תפסיק להסתובב. הסירו את הקליפה . 5
מהמסחטה והמשיכו עם מחצית הפרי הבאה.

לאחר איסוף כמות המיץ הרצויה, שילפו את תקע החשמל מהשקע שבקיר ופרקו את . 6
מכל איסוף המיץ מהמסחטה.

ניקיון

הקפידו לנקות את כל חלקי המסחטה מיד לאחר השימוש.. 1

את כל החלקים למעט בית המנוע החשמלי ניתן לשטוף במים וסבון או במדיח כלים.. 2

את בית המנוע החשמלי יש לנגב בעדינות באמצעות מטלית לחה.. 3

זהירות 

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!. 1

אסור לטבול את בית המנוע החשמלי במים לצורך ניקוי!. 2

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.. 3

אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.. 4
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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 חלקים . 1
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 אשר . 4
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




