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אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה.

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

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 

 EC/2002/96 או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי
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. 

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

עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף 
את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל 

נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו  •
המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים מגיל  •
8 ומעלה(  שהם מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או 

ידע מתאים, אלא תחת פיקוח ולאחר שהם מבינים את הסכנות 
הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר ויש להשגיח עליו 

היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים מתחת לגיל 8. 

זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות  •
את המוצר, מהישג יד של ילדים קטנים.

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.

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(.

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  •

הוראות בטיחות
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את החלון לאיוורור.

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

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.  

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

הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל 
המקסימלי של מכשיר זה. 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 החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר  •
אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.

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 המכשיר נפל לתוך מים או 

אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת 
במים.

הוראות בטיחות
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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 להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש.  •
המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( 

חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •
יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק  •

אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

נוטריבולט
אין לטבול את גוף המכשיר במים. •

אין להפעיל כח על המכשיר בעת ההרכבה או התפעול. •

מכשיר זה נועד אך ורק לעירבול מזון יחד עם נוזלים.  •

אין להשתמש בו לריסוק חומרים יבשים ותבלינים קשים כגון אגוזים  •
ופולים כולל פולי קפה.

אין להכניס שום חלק של מכשיר זה לחימום בתנור מיקרוגל. •

חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה.  •

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני שניתן יהיה להתקרב  •
לחלקים הנעים שבשימוש.

להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם  •
ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש, ריקון המכל 

ובעת ניקוי המכשיר. 

חלקים חמים לאחר הפעולה!  אין לגעת בהם בידיים חשופות  •
- סכנת כווייה! יש להשתמש בידיות או בכפפות. לפני פרוק, יש 

לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.

יש להבריג את מכלול הלהבים למכסה המכל, בעת ההרכבה  •
והפירוק, אך ורק באמצעות הכלי הייעודי המסופק.

הוראות בטיחות
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אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. אפשרו למנוע להתקרר  •
בהפסקות המפורטות בהוראות ההפעלה. 

אם מנגנון ההגנה של המכשיר השבית אותו עקב עומס יתר, הניחו  •
לו להתקרר למשך שעה או יותר בטרם תנסו להשתמש בו שוב. 

אין להפעיל במצב ריק. •

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

אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מ-21ºC למגע או קפואים לגוש  •
מוצק - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר. 

אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.  •

אין להרכיב את יחידת הלהבים על בסיס המכשיר ללא המכל. •

אין להשאיר את המזון במכל לאחר סיום הפעולה במצב שהוא סגור  •
הרמטית. יש לפתוח קודם את המכל כדי לשחרר לחץ.

אין לאכסן את המכשיר כשהלהבים מורכבים במקומם! •

מגבלות שימוש
הנוטלים תרופות כלשהן, במיוחד תרופות להורדת כולסטרול,  •

לחץ דם, מדללי דם, תרופות הרגעה או תרופות נוגדות דיכאון, 
חייבים לבדוק עם רופא אם יש להם מגבלה לצרוך אי אלו ממתכוני 

.NUTRIBLAST

הרשימה הבאה כוללת חרצנים וגלעיני פרי הכוללים חומרים  •
שעלולים לשחרר ציאניד בגוף האדם ולכן אסור להשתמש בהם:

חרצני תפוח	 

גלעיני משמש	 

גלעיני דובדבן 	 

גלעיני שזיף	 

גלעיני אפרסק	 

הוראות בטיחות
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חלקים מסופקים

חוברת זו

בסיס עם מנוע

מכסה

להבים

כלי להברגת הלהבים

מברשת ניקוי

מכל גדולמכל SouperBlastמכל קטן
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NUTRIBLAST תפעול במצב 
וודאו שמכלול הלהבים מוברג היטב למכסה באמצעות  1

הכלי הייעודי המסופק לכך.

הכניסו את המזון למכל. 2

מלאו נוזל עד לסימון המפלס המקסימלי ואז הבריגו  3
מעל את המכסה עם הלהבים עד לסגירה הרמטית.

חברו את הבסיס עם המנוע לחשמל ולחצו על כפתור  4
ההפעלה שנמצא 90º משמאל לכפתור G. הכפתור 
יואר בצבע כחול. לאחר מכן הניחו את המכל )הפוך 

עם מכלול הלהבים מטה( על הבסיס עם המנוע. 
הטכנולוגיה החכמה של המכשיר תפעיל מחזור פעולה 

בן דקה אחת במהלכו כפתור G יואר בצבע ירוק.

במהלך מחצית הדקה הראשונה של מחזור הפעולה  5
המנוע יפעל במהירות נמוכה לצורך ערבול ראשוני. 

במהלך מחצית הדקה השניה, המנוע יפעל במהירות 
גבוהה. 

בסיום מחזור הפעולה, כפתור G יפסיק להיות מואר  6
בצבע ירוק. כבו את המכשיר בלחיצה על כפתור 

ההפעלה שנמצא 90º משמאל לכפתור G והוא יפסיק 
להיות מואר בצבע כחול. 

להפסקת הפעולה באמצע, ניתן להרים את המכל 	 
או ללחוץ על כפתור ההפעלה. אם יש צורך בערבול 

נוסף, יש להמתין 15 שניות ולהחזיר את המכל למחזור 
הפעלה נוסף. אין לחזור על כך יותר מ-3 פעמים 

ברציפות. לחיצה במשך 2 שניות על כפתור G בעודו 
 SouperBlast מואר בירוק, תעביר את המכשיר למצב

והכפתור יואר באדום. 

זהירות! חלקים חמים לאחר הפעולה. אין לגעת 	 
בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה.
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הכניסו תחילה ירקות עליים. 1

הכניסו מגוון פירות - אפשר פירות קפואים כדי להכין משקה "ברד". 2

הוסיפו מים עד לסימון המפלס המקסימלי. 3

הרשימה הבאה כוללת חרצנים וגלעיני פרי הכוללים חומרים שעלולים לשחרר 	 
ציאניד בגוף האדם ולכן אסור להשתמש בהם:

חרצני תפוח	 

גלעיני משמש	 

גלעיני דובדבן 	 

גלעיני שזיף	 

גלעיני אפרסק 	 

סימון המפלס המקסימלי

המפלס המקסימלי אם מוסיפים אגוזים 

50% פירות מגוונים

50% ירקות עליים

NUTRIBLAST תפעול במצב 
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ירקות עליים ירוקים - 50%
הוסיפו מגוון מתוך הדוגמאות הנ"ל:

חסה	 

קייל	 

תרד	 

רומיין	 

פירות - 50%
הוסיפו מגוון מתוך 

הדוגמאות הנ"ל:

תפוח עץ	 

אבוקדו	 

בננה	 

אוכמניות	 

תותים	 

ֵמלֹון	 

חמוצית	 

תאנים	 

ענבים	 

גויאבה	 

קיווי	 

מנגו	 

נקטרינה	 

תפוז	 

פפאיה 	 

פרי האסאי	 

אפרסק	 

אגס	 

אננס	 

שזיף	 

פטל	 

4 שלבים קלים
מלאו את המכל ב-50% ירקות עליים ו-50% פירות. 1

הוסיפו מים עד לסימון המפלס המקסימלי )וקרח על  2
פי הצורך(.

גוונו שמינית עד רבע מהתכולה באגוזים או זרעים. 3

הפעילו לפי ההוראות. 4

NUTRIBLAST תפעול במצב 

אגוזים - עד 
רבע

הוסיפו מגוון מתוך 
הדוגמאות הנ"ל:

שקדים	 

קשיו	 

ֱאגוזי מלך	 

 זרעי צ'יה	 

זרעי פשתן	 

שומשום	 

זרעי דלעת	 

זרעי חמניות	 

NutriBulletRx.indd   11 11/06/2018   12:29:54



12

SOUPERBLAST תפעול במצב 
יש להפעיל במצב פעולה SouperBlast אך ורק 	 

עם מכל עם SouperBlast! יש לקרוא תחילה את 
הוראות הבטיחות!

וודאו שמכלול הלהבים מוברג היטב למכסה התחתי  1
באמצעות הכלי הייעודי המסופק לכך ו ואז הבריגו 

מתחת את המכסה עם הלהבים עד לסגירה הרמטית.

הכניסו את המזון למכל. 2

מלאו נוזל עד לסימון המפלס המקסימלי ואז סגרו את  3
המכל מלמעלה עם המכסה הכפול.

חברו את הבסיס עם המנוע לחשמל ולחצו על  4
 .G 90 משמאל לכפתורº כפתור ההפעלה שנמצא

הכפתור יואר בצבע כחול. לאחר מכן הניחו את המכל 
)עם מכלול הלהבים מטה( על הבסיס עם המנוע. 

 G הטכנולוגיה החכמה של המכשיר תגרום לכפתור
להיות מואר בצבע ירוק.

לחצו על כפתור G המואר בירוק במשך 2 שניות עד  5
שיואר בצבע אדום. הטכנולוגיה החכמה של המכשיר 

תפעיל מחזור פעולה בן 7 דקות. במהלך מחזור פעולה 
זה המזון הנוזלי שבמכל יתחמם עד ל-70ºC ומהירות 

הפעולה תואט פעמיים.

בסיום מחזור הפעולה, כפתור G יפסיק להיות מואר  6
בצבע ירוק. כבו את המכשיר בלחיצה על כפתור 

ההפעלה שנמצא 90º משמאל לכפתור G והוא יפסיק 
להיות מואר בצבע כחול. 

להפסקת הפעולה באמצע, ניתן להרים את המכל או 	 
ללחוץ על כפתור ההפעלה. אם יש צורך בערבול נוסף, 

יש להמתין דקה ולהחזיר את המכל למחזור הפעלה 
נוסף. אין לחזור על כך יותר מפעמיים ברציפות ואחר 

כך י ש לאפשר למכשיר להתקרר במשך חצי שעה עד 
שעה.

זהירות! חלקים חמים לאחר הפעולה. אין לגעת 	 
בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה.
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ניעור
עלול לקרות שתערובת המזון במכל לא רק דחוסה מדי אלא גם שומנית כתוצאה 
מנוכחות מזון שומני כמו אגוזים וכו'. במקרה כזה, הבחישה הידנית אינה מספקת 

להסרת מזון שנדבק לדפנות ויהיה צורך בניעור המכל כדי שהלהבים יגיעו אל 
המזון.

הסירו את המכל הסגור  1
מהבסיס עם המנוע.

נערו נמרצות מטה והחזירו  2
לבסיס עם המנוע.
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בחישה
עלול לקרות במצבים שהמזון דחוס מדי או שאין מספיק נוזלים, יהיה צורך בפיזור 

המזון שבמכל כדי שהלהבים יגיעו אל המזון.

הסירו את המכל הסגור  1
מהבסיס עם המנוע.

נערו היטב מעלה- מטה  2
והחזירו לבסיס עם המנוע.
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ן ו ונקי תחזוקה 
שימו לב 

הקפידו לנקות מיד לאחר השימוש לפני שהלכלוך יתקשה.	 

הקפידו לנתק מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת.	 

הקפידו שלא להרטיב את בסיס המכשיר.	 

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

חלקים חמים לאחר הפעולה!  אין לגעת בהם בידיים חשופות 	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או משפשפים.	 

אין לנקות במים רותחים. 	 

אין להכניס למדיח כלים למעט מכלי הערבול.	 

ניקוי רגיל
לפני הפרוק ניתן למלא את המכל מעט סבון כלים מהול במים עד כשני שליש . 1

מהקיבולת ולהפעיל למשך 20-30 שניות כדי לנקות ניקוי ראשוני. 

נתקו מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת.. 2

פרקו בסדר הפוך לסדר ההרכבה.. 3

נגבו כתמים מבסיס המכשיר באמצעות מטלית או מגבת לחה וייבשו היטב. . 4
אין לטבול אותו או לשטוף אותו במים.

שטפו את כל שאר החלקים למעט הבסיס תחת זרם מים תוך כדי ניקוי . 5
מבפנים ומבחוץ באמצעות מברשת הניקוי. 

לאחר הניקוי, הניחו לייבוש מלא.. 6

ניקוי יסודי
ניתן תקופתית, לאחר הניקוי הרגיל, למלא את המכל בתמיסה של חלק אחד חומץ 
על שני חלקים מים עד מחצית מהקיבולת ולהפעיל. אחר כך יש לנקות שוב כרגיל.
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81220 יבנה   13058 ת.ד   ,1 הירמוך  בע"מ,  והפצה  שיווק  או.אי.ג'י.  חברת  

info@oig.co.il מייל:   ,089327049 פקס:   ,089327050 טלפון: 

www.oig.co.il החברה:  באתר  למצוא  תוכלו  נוסף  שימושי  מידע 

חשמל  מוצרי  ובשיווק  בייבוא  שנה,   20 מעל  עוסקת   O.I.G

ביתיים בהתמקדות על תחום הבריאות ואיכות החיים:

יישום אורח חיים בריא - מוצרים השמים דגש על בישול  «

בריא ועל מיצוי הערכים התזונתיים שבמזון.

מודעות אקולוגית - מכשירים לניקיון עוצמתי ואיכותי ללא  «

חומרים כימיים תוך צמצום הנזק לסביבה. 

גישת All In One - מוצרים המשלבים במכשיר אחד יכולות  «

של מספר מכשירים לחסכון במקום ולשימוש מגוון יותר.

עם  « בתחומם  מתקדמים  מוצרים   - טכנולוגית  חדשנות 

יתרונות ייחודיים בתחום הבריאותי והאקולוגי.

OIG אודות

החזון שלנו הוא להיות החברה המובילה 
בישראל ביישום אורח חיים בריא ואקולוגי!
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