
בלנדר
DAV 900 :דגם

הוראות הפעלה
נא לשמור לשימוש עתידי



DAV 900 | בלנדר

2

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 הבאים במגע עם המזון כמפורט בהמשך. 	 

בעת השימוש הראשון עלול להיות מעט ריח - הריח לא מזיק ונעלם לאחר זמן 	 
קצר.
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הוראות בטיחות

כללי

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

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

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

g  המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל
בקרבת ילדים. 

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

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

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

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

g .)אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור

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

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

g  אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת
אש או אמצעי מתאים אחר.

g  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

g  230 עם הארקהV 50Hz וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא
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.

g  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. 

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

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

g  אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד
הסוף לפני החיבור לחשמל.

g  .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. 

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

נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

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

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

g  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.
g  .יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש
g  יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו

ולפני ניקוי.
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בלנדר
g .אין לטבול את גוף המכשיר במים

g  חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין
להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש״נתקע״ יש להרחיק שיער 

ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר. אין לגעת בחלקים הנעים עד לעצירה 
מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

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

g  אין להפעיל את המכשיר מעל 10 דקות ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר לאחר
שהתחמם, לפני המשך הפעלה. 

g אזהרות בעת עיבוד במכל

אין להפעיל במצב ריק.	 

אין למלא את המכל מעבר לסימון הקיבולת המירבית ואף פחות מכך בעת 	 
הכנת מזון מוקצף כמו "מילקשייק". 

אם קיימת אפשרות להזנת מרכיבי מזון תוך כדי פעולה, יש להכניסם פנימה 	 
רק באמצעות דוחפן ייעודי מתאים. אין לדחוף מרכיבי מזון לתוך מכשיר 

פועל באמצעות האצבעות!

אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי למגע או קפואים לגוש מוצק - סכנת 	 
פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר. 

התחילו להפעיל במהירות נמוכה והעלו את המהירות בהדרגה.	 

התחילו להפעיל עם הנוזלים והוסיפו דברי מזון מוצקים בהדרגה.	 

אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת. 	 

אין לעבד תבלינים קשים שעלולים להזיק ללהב ולחלקי הפלסטיק.	 

כאשר המכל כולל מכסה, אין להפעיל ללא המכסה ויש לוודא שהוא נעול 	 
במקומו לפי ההוראות.

אין להרכיב את יחידת הלהבים על בסיס המכשיר ללא המכל.	 

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות

מפרט טכני

220-240V~ 50-60Hzזינת חשמל

1400Wהספק

)199mm )L( x 187.5mm )W( x 448.5mm )Hמידות

g :הקפדה מיוחדת למניעת כוויות בעת עיבוד מזון חם במכל

אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק 	 
למכשיר. מומלץ להניח לנוזלים חמים להתקרר לפני הכנסתם למכשיר.

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

יש להתחיל לעבד נוזלים חמים במהירות נמוכה ולהעלות אותה בהדרגה ואין 	 
להשתמש במצב ״פולס״ )אם קיים(.

בעת סגירת המכסה, וודאו שאין לכלוך המפריע לאיטום תקין של המכל נגד 	 
דליפה. וודאו שהמכסה נעול במקומו ושפתחי האיוורור במכסה  )אם קיימים( לא 

נסתמו.

הזהרו שלא להכוות מהמכל החם. היזהרו במיוחד בעת פתיחת המכסה. הרחיקו 	 
ממנו את הפנים והעזרו בכפפות נגד חום או במגבת.



עם
מנגנון בטיחות
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לוח בקרה

בורר תוכניותבורר מהירות

תצוגת מהירות תצוגת זמן

תוכניות פעולה

כפתור הפעלה וכיבוי מצב פולס
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תוכניות פעולה

לבלנדר זה מבחר תוכניות פעולה לצרכים שונים, מתוכן ניתן לבחור את 
התוכנית הרצויה באמצעות סיבוב בורר התוכניות. 

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

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

Nutsאגוזים ופולים מסוגים שונים.

Soy milkהכנת חלב סויה.

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

Sauceרטבים, משקה שוקולד חם, סירופים, "פונדו". 

Bisqueמרקים סמיכים.

 Frozenגלידות, "פרוזן יוגורט", "ברד", סורבה.
Treats

 Frozenקוקטיילים, מילקשייקים, קרח גרוס.
Drink
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תפעול

הרכיבו את כל חלקי המכשיר כמתואר באיור המתאר את החלקים. הניחו . 1
את כד הערבול על התושבת שלו שעל גבי בית המנוע. וודאו שהוא "יושב" 

טוב על גבי ציר הסיבוב.

הכניסו את המזון לכד הערבול מבלי לעבור את הסימון MAX כדי למנוע . 2
גלישה. שימו לב להערות החשובות שבהמשך החוברת.

הכניסו את כוס המדידה למכסה תוך חפיפה בין המסילות לחריצים וסובבו . 3
עד לנעילה.

סגרו היטב את המכסה.. 4

5 .. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור ההפעלה 

סובבו תוך 3 דקות )אחרת המכשיר יכבה( את בורר התוכניות לבחירת . 6
תוכנית הפעולה האוטומטית המתאימה ואחר כך לחצו שוב על כפתור 

. לחילופין, סובבו את בורר המהירות לפעולה ידנית במהירות  ההפעלה 
הרצויה )אין להפעיל ברציפות מעל 10 דקות( או לחצו עליו  לפעולה 

במצב "פולס" . 

בתוכנית אוטומטית, המכשיר יעצור מעצמו. בהפעלה ידנית במהירות . 7
קבועה, יש לעצור את הפעולה בסיבוב בורר המהירות למצב "0" או 

. בהפעלה ידנית במצב פולס, המכשיר  בלחיצה על  כפתור ההפעלה 
יעצור עם הפסקת הלחיצה. לאחר שהלהבים הפסיקו להסתובב, נתקו את 

המכשיר מהחשמל.

פתחו את המכסה, הרימו את כד הערבול ומזגו את תוכנו לכלי הגשה.. 8

נגבו מיידית כל שארית נוזלים אם נותרה מתחת לכד הערבול.. 9
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נקיון

אזהרה 
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד 	 

להתקררות מלאה של המכשיר.

זהירות
אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.	 
אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.	 
אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.	 
אין להכניס למדיח כלים.	 

לפני פרוק המכשיר, שפכו לתוכו מעט מים חמים עם נוזל לניקוי כלים . 1
והפעילו אותו במצב פולס פעמים אחדות. לאחר מכן שפכו את הנוזל 

החוצה. 

הסירו את המכל מבית המנוע, שטפו את כל החלקים במים והניחו לייבוש. . 2
אין לנגב את פנים המכל כל עוד מורכב בו הלהב כדי שלא להפצע!

ניקוי בית המנוע 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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הערות חשובות

אין להכניס ידיים או כלים לכד הערבול במהלך הפעולה! סכנת פגיעה גופנית 	 
חמורה ו/או נזק למכשיר.

במקרה של רעש לא סביר או ריח של גומי שרוף, יש לעצור מיד את הפעולה, 	 
לפרק את המכשיר לבדיקה ולהרכיב אותו מחדש. אם הדבר חוזר על עצמו יש 

לפנות לשרות המוסמך לפני המשך הפעלה.

בסיום הפעולה, יש להמתין עד לעצירה מוחלטת של הלהבים לפני הוצאת כד 	 
הערבול. אחרת יגרם למכשיר נזק בלתי הפיך.

יש להקפיד על מכסה סגור היטב במהלך הפעולה למניעת נתזי מזון החוצה.	 

בעת הכנת משקה חם כגון חלב סויה או מרק חם, יש לוודא שהמכסה 	 
מאובטח בחוזקה לכד. מומלץ להתחיל הפעולה במהירות נמוכה ולהגבירה 

בהדרגה, או להפעיל במצב פולס. 

בעת הכנת תערובות סמיכות )למשל רוטב שקדים, ריבה וטחינה(, מליות 	 
ואגוזים, יש להכניס בין 2 ל 3 כוסות מדידה של סך כל המרכיבים. אין 

להפעיל מעל 2 דקות. עומס יתר, הן מבחינת כמות המזון והן מבחינת משך 
זמן הפעולה, יגרום להתחממות יתר של המנוע. במקרה זה, יש להניח למנוע 

להתקרר לפני המשך הפעלה.

עומס יתר על המנוע שלא מופסק בזמן, יגרום למנגנון ההגנה של המכשיר 	 
להשבית אותו אוטומטית. במקרה זה יש לנתקו מהחשמל ולהניח לו להתקרר 

במשך 45 דקות לפני שניתן יהיה להמשיך להשתמש בו. 

יש להכניס תחילה מזון נוזלי ורך לפני הכנסת מזון קשה או קוביות קרח.	 

בעת ערבוב מזון סמיך ודביק יש להתחיל במהירות נמוכה ולהעלות את 	 
המהירות בהדרגה לפי הצורך. אם הלהבים מסתובבים "על ריק", יש לעצור 

את הפעולה, לנתק מהחשמל ולבחוש תחילה ידנית עם בוחש גומי עד לקבלת 
מרקם שיאפשר להמשיך את הערבול במכשיר. אם התערובת יבשה מידי, 

כדאי להוסיף מים, שמן או חלב.
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית: יבנה
מחסני יבנה

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

מרכז מסחרי ב', חנות חשמל קמיאשדוד
2408-8525104

08-6230017קק"ל 58 בחצראביטןבאר שבע

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

09-9582149סוקולוב 99מכנו מיקסהרצליה

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

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-6241741הגידם 1שירות כלירושלים

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

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

02-5807870אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה

מעבדת השרוןרמת השרון
אוסישקין 31
רמת השרון

03-5477745

03-6872161יסוד המעלה 6 ת"אי.רוביןתל אביב
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תעודת אחריות לבלנדר

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, או סוללות.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר . 3
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


