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  הגנה על הסביבה

כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות בשל חומרים מסוכנים במוצרים אלקטרוניים וחשמליים, אין להשליך 
מוצרים המסומנים בסימן זה עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור לתיקון, שימוש חוזר או מיחזור.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.  

קונים חכם. ממחזרים ישן

דגם: 24661-56

לחבר

הבטחון
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Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all 
packaging before use.

A IMPORTANT SAFEGUARDS
Follow basic safety precautions, including:

1 This appliance can be used by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been supervised/instructed and 
understand the hazards involved.

•	Children must not use or play with the appliance.
•	Keep the appliance and cable out of reach of children.
s To avoid injury, take care handling the blades, emptying the jug, 

and cleaning.
u Do not add hot liquid (over 40°C), as it may be ejected due to 

sudden steaming.
c Misuse of the appliance may cause injury.
2 Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.
3 Don’t leave the appliance unattended while plugged in.
4 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
L Don’t put the motor unit in liquid.
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• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או  
   העדר הניסיון  והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם  

   שימוש במכשיר בצורה בטוחה  ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, 
   שהם משחקים עם המכשיר.

• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה  לחשוף את המשתמש לסיכונים.
• היזהרו בעת מזיגת נוזל חם או ממחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.

1. מתג
2. יחידת מנוע

3. מכסה בטחון
4. מכסה 

5. להב
6. קערה

7. ציר
8. אוגנים

עלון


