
הוראות בטיחות
קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש.

יש לנקוט באמצעי הבטיחות הנדרשים 
כאשר משתמשים במכשירים חשמליים, 

כולל:
1.   לוודא שהמתח של המכשיר תואם 

למתח החשמל בשקע.
2.   אסור להשאיר את המכשיר פועל ללא 

השגחה, יש לנתק לאחר כל שימוש.
3.   מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על 
ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולותיהם 

הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת 
או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו 
הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי 
האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם 

שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח 
או הדרכה.

4.   ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי 
להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
5.   אסור לשים את המכשיר על משטח 

בקרבת מקור חום.
6.   יש להציב את המכשיר על משטח 

שטוח וישר.

7.   אסור להשאיר את המכשיר חשוף 
לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש וכד'(.
8.   יש להרחיק את כבל החשמל 

ממשטחים חמים.
9.   יש לוודא שהידיים יבשות לפני 

השימוש או שינוי המתגים במכשיר או לפני 
מגע בכבל החשמל או בתקע.

10.  כדי למנוע התחממות יתר של 
המכשיר, אסור ללחוץ חזק מדי על 

המסחטה או להפעיל למשך למעלה מ- 
30 שניות בהפעלה אחת או להפעיל את 
המכשיר לסירוגין במשך למעלה מ- 10 

דקות. יש להניח למכשיר להתקרר כאשר 
משתמשים בו לפרקי זמן ממושכים.

11.  לפני ניקוי המכשיר, יש תמיד לנתק 
אותו ולאפשר לו להתקרר. יש לנקות רק 

עם מטלית עדינה ולחה )לא רטובה(, תוך 
הוספת תכשיר ניקוי עדין ביותר )לעולם אל 

תשתמשו בממיסים, אשר עשויים לפגוע 
בפלסטיק(.

12.  יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו 
מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים 

או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.

מסחטת מיצים



13.  אסור לשים את המכשיר, את כבל 
החשמל או השקע במים או בנוזלים 

אחרים. יש לנקות באמצעות ניגוב במטלית 
לחה.

14.  כדי לנתק את המכשיר, יש לאחוז 
בשקע ולהוציא אותו  מהשקע. אסור 
למשוך בכבל החשמל כדי לנתק את 

המכשיר מהחשמל.
15.  אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע 

מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על 
ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך 

אחר.
16.  כדי למנוע סכנות, אם כבל החשמל 

ניזוק, יש להחליף אותו מידית אצל היצרן, 
היבואן, טכנאי מורשה או אדם מוסמך 

אחר.
17.  מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד 
ואסור להשתמש בו למטרות מסחריות או 

תעשייתיות.
18.  כל שינוי במכשיר אשר לא אושר 

במפורש על ידי היצרן עשוי להוביל לביטול 
האחריות.

19.  במקרה של השלכת המכשיר 
לאשפה, יש לחתוך את כבל החשמל. 

אנחנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות בכל 
הקשור לחלקים חדים או מסוכנים ולוודא 

שילדים אינם משחקים איתם.
20.  אסור להשאיר את האריזה בהישג 
ידם של ילדים, כיוון שהיא עשויה לסכן 

אותם.
21.  מכשיר זה עומד בהנחיות 2014/35/

  )EC( ובתקנה EMC 2014/30/EU -ו EC
מס'  1935/2004מתאריך 27/10/2004 
הקשורה בחומרים הבאים במגע עם מזון.

22.  יש להשליך את המכשיר באופן 
הנאות, בהתאם להנחיות האיחוד האירופי 

EU/2012/19, נא לקרוא את העלון 
המצורף.

אסור להשליך את ההנחיות הללו
מסחטת מיצים המשלבת סטייל 

ושימושיות, אשר יכולה להפוך לחלק בלתי 
נפרד מהמטבח שלכם:

-  קלה לשימוש, הודות להפעלה בלחיצה.
-  אידיאלית לתפוזים ואשכוליות אבל 

מתאימה גם ללימונים, הודות לשני 
ראשים.

-  פרקטית, הודות לפתיחה אשר מונעת 
טפטופים ולאפשרות להוציא את בשר 

הפרי, למיץ טרי וטעים להפליא.

איור 1



תיאור המכשיר )איור 1(
A ראש גדול לסחיטה
B ראש קטן לסחיטה

C מסנן
D כד

E פיה למניעת טפטופים
F מכסה

G פין מסתובב
H גוף המכשיר

אופן השימוש
אזהרה: לפני השימוש במכשיר, מומלץ 
לנקות את כל החלקים הניתנים להסרה 

אשר יבואו במגע עם המזון, תוך שימוש 
במטלית ובמים חמים ותכשיר ניקוי עדין. 

לנגב ביסודיות.
- יש להציב את הכד )D( כך שהחור 

המרכזי אליו מחוברים הפין )G( והפיה 
)E( יושב במדויק בתוך גוף המכשיר )איור 

.)2
- יש להכניס את המסנן )C( לתוך הכד 

)D( )איור 3(. ללחוץ על המסנן כלפי מטה 
עד שהוא נעצר במקומו.

 )B( למקם את ראש הסחיטה הקטן -
על הפין )G(, איור 4. מסחטת המיצים 

איור 2

איור 3

איור 4

איור 5

איור 6

איור 7



 )B( מצוידת בשני ראשי סחיטה: קטן יותר
ללימונים וליים וגדול יותר )A( לתפוזים 
ואשכוליות, אותו יש לשים מעל הראש 

הקטן לפי החריצים עם האותיות )איור 5(.
- יש לשים את המיכל המתאים מתחת 

לפיה )E(. כאשר סוחטים פירות הדר, יש 
לוודא שהפיה פונה כלפי מטה, כדי שהמיץ 
יוכל למלא את המיכל. לאחר השימוש, יש 
להרים את הפיה, כדי למנוע מיתרת המיץ 

לטפטף החוצה )איור 6(.
- יש לחתוך את הפירות אותם רוצים 

לסחוט. לקחת מחצית פרי וללחוץ אותה 
בעדינות על ראש הסחיטה. להוריד את 

המכסה )F( עם הידית הנגדית וללחוץ על 
הפרי )איור 7(, המנוע ייכנס אוטומטית 

לפעולה והמיץ יזרום ישירות למיכל, בזמן 
שהגרעינים והציפה יישארו במסנן. כאשר 
כל המיץ יצא, יש להפסיק את הלחיצה על 
הפרי באמצעות לחיצה על הראש ולהרים 
את המכסה )F( כדי לעצור אוטומטית את 

המנוע.

ניקוי ותחזוקה
אזהרה: יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתק 

אותו מהחשמל לפני הניקוי.
אסור להשרות את גוף המכשיר, כבל החשמל 

והתקע במים או נוזלים אחרים.
ניתן לשטוף את ראשי הסחיטה, המסנן והכד 
במים חמים וסבון או במדף העליון של מדיח 

הכלים.
יש לנקות את המכסה במים פושרים וסבון.

לאחסון המכשיר, לאחר ההרכבה, יש לשים 
.)A-B( מעל ראשי הסחיטה )A( את המכסה

אחריות
חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם 

ומודה לכם על שבחרתם בנו.
הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל 

מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון 
מוצרים איכותיים.

נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.
החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך 

הקנייה )בהצגת חשבונית מקורית בלבד(, על 
פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות

החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.
המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד 

בלבד!
היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר 

תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים 
בלבד, יש לשלוח את המכשיר או להביאו 

לחברה: אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב 
היצירה 4, אור יהודה, מיקוד 6037004 טלפון 

03-6745988 )במקרה של
שליחת המכשיר לחברה, דמי הטיפול 

והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על 
האריזה והמשלוח תהיה על השולח(.

לנוחיותכם, ניתן גם להביא את המכשיר לאחד 
ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה 

www.electro-gal.co.il או לחנות
ממנה נרכש המוצר)בתאום עם היבואן 

והחנות(.
האחריות אינה כוללת פחחות וצבע, שריטות 
ושברים מכל סוג שהוא, חלקי גומי ופלסטיק 

וכבל חשמל.

האחריות אינה תקפה במקרים של:
•  נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/

הרכבה לא נכונים.
•  קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית, חום גבוה, 

לחות, קור, אש, נוזלים, חלודה, קורוזיה, 
כוח עליון, ירידות מתח וקצרים חשמליים ו/או 

משימוש בחומרים כימיים.
•  זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם 

להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
• טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או 

טכנאי מורשה מטעמה.

היצירה 4, אור יהודה 6037004
טלפון 03-6745988 פקס 03-6769471

email: info@electro-gal.co.il


