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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

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. 

לפני שימוש ראשון

יש להסיר את כל חומרי האריזה ולהרחיק אותם מילדים קטנים - סכנת חנק!	 

יש לנקות את כל החלקים המצורפים באמצעות מטלית לחה. 	 

בשימוש ראשון עלול להיות מעט ריח לא מזיק שנעלם לאחר זמן קצר.	 
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 
משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע  •
בו התאמות לשימוש אחר. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך  •
תפעול או ניקוי.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל  •
בקרבת ילדים. אין לעשות בו שימוש מקצועי/תעשייתי.

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

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •
בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(.  •
שימוש בחוץ במקום רטוב, נוגד את תנאי האחריות!

אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח  •
אוורור מכל צד שלו. 

במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון  •
לאיוורור.

אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח  •
לא נעים, או עשן או התחממות יתר(, או אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת 

נוזלים(, הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו 
לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.  
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הוראות בטיחות

  חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה  •

תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של 
מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 
הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( 

ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע  •
החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

אם כבל הזינה )כבל החשמל( בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף  •
המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור  •
חום, במים או בנוזל אחר. אם בסיס המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 

נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר  •
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )״טיימר״( חיצוני או מערכת 

שליטה מרחוק נפרדת.

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו  •
ולפני ניקוי.
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בלנדר
אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •

פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או כלי כלשהו תוך כדי פעולה. אין  •
לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או 

התחשמלות!

להבים חדים! הרכיבו ופרקו בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר  •
שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר. 

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים או התקרבות  •
לחלקים נעים.

יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון  •
הכד וניקוי המכשיר.

אין להפעיל במצב ריק ואין למלא מעבר לקיבולת המירבית. •

אין להפעיל ללא מכסה. •

אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי - סכנת פציעה או כוויה למשתמש  •
ונזק למכשיר.

יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך הכד, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ  •
למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.

אין לחשוף את הכד לטמפרטורה העולה על 100ºC. חשיפה כזו, במהלך  •
השימוש או הניקוי, עלולה לפגוע באיטום שבתחתיתו והיא נוגדת את תנאי 

האחריות!

הזהרו לא לדחוף פנימה עצמים קשים )כמו כף( תוך כדי פעולה - הלהבים  •
יישברו ותתכן סכנת שריפה ו/או התחשמלות. הכנסת עצמים קשים או חדים 

נוגדת את תנאי האחריות!

אין לפרק את הכד מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת!  •

הוראות בטיחות
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חלקים 

לוח בקרת מגע

LED תצוגת

בסיס עם מנוע

מכסה

כד ערבול

יחידת להבים

בסיס

כבל חשמל

ציר סיבוב

פתח הזנה
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תפעול

בחרו מתכון.. 1

הכינו מראש את כל המצרכים שמופיעים במתכון.. 2

הכניסו את המצרכים לכד כמתואר במתכון.. 3

חברו את הבלנדר לחשמל.. 4

הדליקו את הבלנד בלחיצה על כפתור  שנמצא בפינה הימנית עליונה . 5
של לוח בקרת המגע.

6 . LED-במשך 3 שניות יוצג מספר מחזורי הפעולה של הבלנדר על תצוגת ה
ואחר כך הוא ידלק.

סגרו את מכסה הכד סגירה הרמטית.. 7

הרכיבו את הכד על הבסיס כמתואר באיור )וודאו שהכד "יושב" טוב על ציר . 8
הסיבוב(.

לחצו על כפתור הפעלת תוכנית הפעולה על פי הוראות המתכון.. 9

בסיום מחזור ההפעלה, הסירו את הכד מהבסיס. . 10

פתחו את מכסה הכד והגישו על פי הוראות המתכון.. 11

לניקוי קל, הקפידו לנקות מיד לאחר השימוש על פי הוראות הניקוי.. 12
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כפתורי לוח בקרת המגע

לבלנדר זה מבחר תוכניות פעולה לצרכים שונים, מתוכן ניתן לבחור את 
התוכנית הרצויה בלחיצה אחת על כפתור המגע המתאים. 

היצרן הגדיר מראש לכל תוכנית פעולה משך זמן פעולה וקצבי עירבול.	 

תוכניות הפעולה/כפתורי ההפעלה משתנים מדגם לדגם.	 

Smoothieסמוזי )משקה סמיך( פירות, סמוזי ירוק, מילקשייקים.

הפעלה לזמן קצוב של 60 שניות, 90 שניות או מספר 
שניות אחר לפי הדגם. להכנת מרק חם, בצק ללחם.

Timed 
Cycles

Dipsרטבים, חמאה.

Ice Creamגלידות, "פרוזן יוגורט", "ברד", סורבה.

מרקים, משקה שוקולד חם, סירופים, "פונדו". אין 
.46ºC-להכניס מצרכים שהטמפרטורה שלהם גבוהה מHot Soup

מיצים, משקאות ירוקים. כאשר מכניסים ירקות כמו גזר  
Whole Juiceשמניבים מיץ סמיך, צריך לחזור על הפעולה.

Cleanמחזור ניקוי מהיר.

Battersרטבים, חמאה.

 Mixedקוקטיילים, מילקשייקים, קרח גרוס.
Drinks

הוספת 10 שניות לתוכנית הפעולה שנבחרה.

הפעלה ב"פולסים" לקיצוץ מהיר. הפעולה מתבצעת 
Pulseבמהירות 7 ומפסיקה כאשר מרפים מהכפתור.

Stopעצירת פעולה בכל שלב.

החליקו להגברת )בכיוון פלוס( או הפחתת )בכיוון 
מינוס( מהירות פעולה

 Blendלא רלבנטי בישראל
Rewards
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DESIGNER 600

 DESIGNER 625

DESIGNER 675

DESIGNER 700

DESIGNER 725

EXPRESS

לוח הבקרה על פי דגם
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תחזוקה ונקיון

זהירות
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות 	 

מלאה של המכשיר.

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.	 

אסור לטבול את הבסיס במים לצורך ניקוי.	 

את שאר החלקים חוץ מהבסיס ניתן להדיח במדיח כלים.	 

לפני פרוק המכשיר, שפכו לכד כוס מים חמים )240 מ"ל( עם מעט נוזל . 1
לניקוי כלים, לחצו על המכסה שלא יפתח והפעילו את תוכנית הניקוי  

אם קיימת. בדגמים שאין בהם את תוכנית הניקוי ניתן להפעיל את התוכנית 
 למשך 5 שניות.

הערה: ניתן לבצע ניקוי יסודי יותר באמצעות הוספת 2 כפיות )5-10 מ"ל( 
נוזל ניקוי על בסיס כלור. יש להכפיל את משך זמן הפעולה ל-10 שניות 

ולהשאיר בכד 5 דקות נוספות להשריה. 

הסירו את הכד מהבסיס, שפכו את הנוזל המלוכלך החוצה ושטפו במים . 2
נקיים. לאחר מכן הניחו לייבוש. אין לנגב את פנים הכד כדי שלא להפצע 

מהלהבים!

ניקוי הבסיס וכבל החשמל יתבצע )לאחר ניתוק מהחשמל!( באמצעות . 3
מטלית רכה, יבשה או לחה קלות. אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם או 

בכלי ניקוי שוחקים.

יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.. 4
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תקלות נפוצות
מנוע הבלנדר אינו פועל

בדקו אם כפתור  מואר. אם אינו מואר:. 1

הבלנדר לא מחובר לחשמל.	 

לא מגיע חשמל לשקע אליו הבלנדר מחובר.	 

כפתור   לא נלחץ עדיין.. 2

תקלה לא ברורה, נתקו מהחשמל, המתינו 5 שניות וחברו שוב.. 3

הודעות שגיאה

התחממות יתר - יש לכבות ולנתק מהחשמל ל-20 דקות. אם ההודעה 
חוזרת יש לפנות לשרות.

נלחץ בטעות יותר מכפתור אחד באותו הזמן.

יש לכבות ולנתק מהחשמל ולבדוק אם משהו נתקע בכד. אם ההודעה 
חוזרת יש לפנות לשרות.

תקלה. יש ללחוץ על כפתור  ואם ההודעה חוזרת יש לפנות לשרות.

רעשים לא שגרתיים
אם הרעשים חזקים מהרגיל, בדקו מה מקורם:

. אם הרעש הבוקע . 1 רעשים שמקורם במנוע: הסירו את הכד ולחצו על 
מהמנוע חזק מדי, פנו לשרות.

רעשים שמקורם בכד: לאחר בדיקת המנוע, מלאו את הכד בשתי כוסות . 1
. אם ברשותכם כד נוסף, בדקו  מים, הציבו אותו על הבסיס ולחצו על 

אם יש הבדל ברעשים בין הכדים. רעשים חזקים שמקורם בכד יכולים 
לנבוע מבעיה בציר הסיבוב או מהתרופפות יחידת הלהבים. פנו לשרות.
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תקלות נפוצות
מרקם שאינו משביע רצון

אם המרקם של התערובת גבשושי או לא אחיד, בצעו את הפעולות הבאות:

תתכן היווצרות כיסי אוויר בתוך תערובת קרה או גושית מדי. הלהבים . 1
יסתובבו בחופשיות בתוך כיסי האוויר. ניתן לתקן בעיה זו על ידיהעלאת 

הטמפרטורה ו/או הוספת נוזל. אין לערבל מצרכים שהטמפרטורה שלהם 
 .12ºC נמוכה ממינוס

ייתכן והעירבול תקין אבל משך הזמן היה קצר מדי. כדאי להאריך את משך . 2
. הזמן או ללחוץ ארוכות על על 

אם הבעיה לא נפתרה, פנו לשרות.. 3
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9327050הצומת"(

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

08-6230017קק"ל 58 בחצראביטןבאר שבע

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

האיצטדין 21, קרית ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428חיים

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-5808282רובין 21, רמות ד'יריד בית"רירושלים

02-5804446אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה

מעבדת השרוןרמת השרון
אוסישקין 31
רמת השרון

03-5477745
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DESIGNER תעודת אחריות לבלנדר מסדרת

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.

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך 8 )שמונה( שנים מיום המכירה כלפי . 2
הקונה 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 . 3
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 . 4
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 5

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 6



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


