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לקוחות יקרים
.HUROM 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

מפרט טכני

CJ-B01CSSשם הדגם

220 - 240 וולטמתח נקוב

50 הרץתדר נקוב

100 וואטצריכת חשמל

פחות מ-15 שניותמשך פעולה

2.41 ק"גמשקל

ממדים
רוחב 240 מ"מ
אורך 190 מ"מ

גובה 467.5 מ"מ
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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.

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. 

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 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.  
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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.

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.

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.

יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא  •
השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •
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הוראות בטיחות

מסחטת הדרים
אין לטבול את גוף המכשיר במים. •

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.

יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים  •
הנעים שבשימוש.

אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. הניחו למנוע להתקרר לפני המשך  •
הפעלה. 

יש להזהר בעת העברת המכשיר ממקום למקום: מדובר במכשיר כבד  •
שהאביזרים המחוברים אליו עלולים להפוך אותו לפחות יציב והוא עלול ליפול. 

כמו כן יש לוודא שהאביזרים מחוברים אליו בצורה בטוחה כך שלא יתנתקו 
ממנו ויפלו. 

לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה . 1

ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, . 2
קופסאות קרטון, קלקר וכו '( מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה 

לצורך אחסון עתידי.

3. הקפידו להסיר מדבקות, ציפוי הגנה וכל פסולת אריזה שנותרה.
 4. נקו את כל החלקים הבאים במגע עם המזון (כמתואר בהמשך).
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חלקי המכשיר

A .ידית

B .מכסה

C .קונוס סחיטה

D .מסנן

E .מכל מיץ

F .פיית מזיגת מיץ

G .גוף המכשיר
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תפעול

חצו את פרי ההדר לשני חצאים.. 1

 הניחו את המסחטה על משטח . 2
יבש, ישר ויציב.

הטו מעלה את פיית המזיגה. . 3

חברו את המסחטה לחשמל.. 4

הניחו את הפרי החצוי על קונוס . 5
הסחיטה ולחצו את הידית 

מטה. פעולת הסחיטה תתחיל 
אוטומטית.

לאחר סיום סחיטת מחצית הפרי, . 6
הרימו את הידית, הסירו והשליכו 

את הקליפה שנותרה.

בגמר הסחיטה, הניחו כוס תחת . 7
פיית המזיגה והטו אותה מטה כדי 

שהמיץ ימזג לכוס.

פירוק המכשיר
הרימו את הידית.. 1

סובבו את המכסה נגד כיוון השעון. 2

הסירו את הקונוס.. 3

הסירו את המסנן.. 4

הסירו את מכל המיץ. 5

לאחר הניקוי הרכיבו את החלקים 	 
בסדר הפוך לסדר הפירוק.
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ניקיון ותחזוקה

זהירות
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהניח למכשיר 	 

להתקרר!
אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.	 
אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.	 

ניקוי בית המנוע
נקו את בסיס המכשיר באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותו במים או 

בכל נוזל אחר!

ניקוי שאר החלקים
שטפו את כל החלקים )למעט בית המנוע( במים חמים עם נוזל לניקוי כלים. 

אחסון
יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.	 
יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.	 
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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

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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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




