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אנו מודים לכם על רכישת
NINJA ULTRA PREP

אנא קראו בעיון ושמרו לעיון עתידי
הוראות הפעלה אלה נועדו לעזור לכם להבין 

באופן מלא את Nutri Ninja החדש שרכשתם 

במידה ויש לכם שאלות, אנא פנו למוקד 
השירות שלנו בטלפון 15599-55-99-66

רישום פרטי המוצר
דגם: ____________________
מספר סידורי:______________

תאריך רכישה: _____________ 
)שמרו על החשבונית(

מקום הרכישה: _____________

חוברת הפעלה זו מתייחסת לדגם:
PS102

מפרט טכני:
220-240V ~, 50-60Hz :מתח

700W :הספק

קיבולת הכוס:
1.5 ליטר
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 אזהרה
להקטנת סכנות אש, התחשמלות, פציעה חמורה, 

מוות או נזק בעת שימוש במוצר זה, פעלו על פי 
הוראות הבטיחות הבאות:

אזהרות כלליות
אל תנסו להתקין את הלהבים על יחידת   1

המנוע תחילה ואח”כ לתוך הכוס. הרכיבו 
תמיד את הלהבים תחילה בתוך הכוס.

הוציאו כל כלי שנמצא בתוך הכוס לפני   2
העיבוד. אי הוצאת הכלים, עלול לגרום נזק 

לכוס או לניפוצה ופציעת המשתמש.
טפלו בזהירות רבה בלהבים תמיד. הלהבים   3

חדים ואינם נעולים למקומם ומתפרקים. לכן 
אחזו בהם רק מהציר. אי טיפול בטוח בלהבים 

עלול לגרום לסכנת חתכים.
בעת ריקון תכולת הכוס, הסירו בזהירות רבה   4
את מכסה ההגנה ואת הלהבים, תוך אחיזה 

בציר הלהבים בלבד. אי ציות להנחיה זו עלולה 
לגרום לחתכים.

אין להניח מרכיבי מזון בקערה לפני התקנת   5
מכלול הלהבים תחילה.

אין להפעיל את המוצר ללא מכסה ההגנה   6
במקום.

אין לערבל נוזלים חמים, אם תעשו זאת, לחץ   7
רב עלול להיבנות בכוס ולגרום לסכנת כווייה.

להגנה בפני התחשמלות, אין לטבול את   8
המוצר או לאפשר לכבל החשמל לבוא במגע 

עם מים או נוזלים אחרים.
מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים או   9

אנשים בעלי יכולות גופניות, חישתיות או 
שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע. השגחה 

צמודה הכרחית בעת שימוש בכל מוצר ליד 
ילדים. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם 

משחקים עם המוצר. הרחיקו את המוצר וכבל 
החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.

לעולם אל תעזבו את המוצר ללא השגחה   10
בעת שימוש.

אביזרי המוצר אינם מיועדים לשימוש   11
במיקרוגל, כיוון שהדבר עלול לגרום נזק 

לאביזרים.
הסירו את יחידת המנוע מהמוצר ונתקו את   12

כבל החשמל מהשקע כאשר המוצר אינו 
בשימוש, וכן לפני הרכבה או פירוק של חלקים, 

ולפני ניקוי. לניתוק, אחזו בגוף התקע ומשכו 
אותו מהשקע. לעולם אל תמשכו את כבל 

החשמל.

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במוצרים חשמליים, יש לנקוט תמיד 
באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל הבאים:

מוצר לשימוש ביתי בלבד  - קראו את כל ההוראות לפני שימוש
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אין לנהוג בכבל החשמל בגסות. לעולם אל   13
תישאו את מכלול המנוע באמצעות הכבל ואין 

לטלטל אותו כדי להתנתק משקע החשמל. 
במקום זאת, איחזו בתקע ומשכו.

14  אין להפעיל שום מוצר כאשר כבל החשמל או 
התקע ניזוקו או כאשר המכשיר תקול או נפל 
או ניזוק בצורה כלשהי. למוצר זה אין חלקים 
הניתנים לשירות. מסרו את המכשיר לשירות 

המורשה לבדיקה, כיוון או תיקון נדרשים.
15.   במוצר זה קיימים סימונים חשובים על פיני 

התקע החשמלי. התקע או כל כבל החשמל 
)במידה והתקע יצוק על הכבל( אינם ניתנים 

להחלפה. במידה וניזוקו, יש להחליף את 
המוצר.

אל תאפשרו למוצר או לכבל החשמל שלו   16
להיתלות מעבר לקצות שולחנות או דלפקים 

או לגעת במשטחים חמים כמו תנורים 
לדוגמא.

השתמשו במוצר תמיד על משטח יבש ומאוזן.  17
הרחיקו את הידיים, השיער, הבגדים והכלים   18

מחוץ לכוס בזמן הערבול כדי להקטין את 
הסכנה לפציעה חמורה לאנשים או נזק 

למוצר. ניתן להשתמש במרית רק כאשר 
המוצר אינו פועל.

הימנעו ממגע עם חלקים נעים.  19
אל תנסו להשחיז להבים.  20

אין להשתמש במוצר אם הלהבים מכופפים   21
או פגומים.

אין לחשוף את כוס הערבול לשינויי   22
טמפרטורה קיצוניים.

23  אין להשתמש בכוס הערבול כאשר היא 
סדוקה.

אין להפעיל את המוצר על או ליד שטח חם   24
כלשהו )כמו תנור או כיריים לדוגמא(.

25.  אל תנסו להתקין את להבי המהירות הגבוהה 
על מכלול המנוע תחילה ולאחר מכן, בתוך 

כוס נ-600 מ”ל. הרכיבו תמיד את להבי 
המהירות הגבוהה בתוך הכוס.

השימוש באביזרים שאינם מומלצים או נמכרו   26
ע”י היצרן, עלול לגרום לשריפה, התחשמלות 

או פציעה.
אין להסיר את יחידת המנוע לפני שהלהבים   27

סיימו להסתובב.
אין למלא יתר על המידה.  28

אין להפעיל את המוצר כאשר הוא ריק  29
אל תנסו לעקוף את מערכת הבטיחות. ודאו   30

שהלהבים מותקנים היטב לפני הפעלת 
המוצר.

שחררו מידית את לחצן ההפעלה של יחידת   31
המנוע במידה והתגלתה תקלה במהלך 

שימוש. 
אין להפעיל את המוצר ליותר מ-60 שניות.  32

במידה והמוצר מתחמם יתר על המידה,   33
מפסק תרמי יופעל ויפסיק את פעולת המנוע. 

לאיפוס נתקו את המוצר מרשת החשמל 
ואפשרו לו להתקרר למשך 10 דקות לפני 

שימוש חוזר.
המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות   34

שום שימוש אחר במוצר מלבד השימוש לו 
הוא נועד. אין להשתמש מחוץ לבית.

35. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בגבהים מעל 
2000 מטר.

שמרו על הוראות אלה
מוצר לשימוש ביתי בלבד  - קראו את כל ההוראות לפני שימוש
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מתחילים להשתמש

ברוכים הבאים
ברכות על רכישתכם. השתמשו 
במדריך זה ללמוד על התכונות 

הנפלאות 
של ה- Ninja® Ultra Prep שלכם, 

החל מהרכבה ועד תחזוקה. 
כאן תמצאו את הכל.

חלקי מוצר
Power Pod – 1 מכלול המנוע

    )כבל החשמל אינו נראה באיור(
2 מכסה בטיחות

3 קערה עם בסיס מונע החלקה
4 להבים למהירות גבוהה

5 מכלול הלהבים 
6 להבים לבצק

7 מברשת ניקוי למכלול המנוע

לחצן הבקרה 
ביחידת המנוע
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מתחילים להשתמש
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לפני שימוש ראשון

הערה
היזהרו שלא לעבד יתר על 

המידה.
השתמשו בפולסים קצרים 

חוזרים עד שמתקבלת 
הסמיכות הרצויה.

הסירו את כל חלקי האריזה והתוויות מהמוצר. הפרידו   את כל . 1
החלקים.

שטפו את הקערה, המכסה והלהבים במים חמים וסבון. בעת . 2
שטיפת הלהבים, השתמשו בכלי עם ידית כדי למנוע מגע ישיר 

עם הלהבים.
טפלו בלהבים בזהירות כדי למנוע מגע עם קצוות חדים. שטפו . 3

ויבשו היטב.
הקערה, המכסה והלהבים ניתנים להדחה במדיח כלים. מומלץ . 4

להניח את החלקים האלה בסלסילה העליונה של המדיח. וודאו 
שהלהבים הוסרו מהקערה לפני שהנחתם במדיח הכלים.

נגבו את מכלול המנוע עם מטלית לחה.. 5
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הרכבה ושימוש בקערה

קראו את כל הנחיות הבטיחות שבתחילת . 1
החוברת לפני שתמשיכו לסעיף 2. 

הניחו את הקערה על משטח נקי, יבש ומאוזן.. 2
החזיקו את הלהבים בציר, ובזהירות הניחו . 3

אותו בתוך ציר ההנעה שבתוך הקערה    
)איור 1(.

הוסיפו את מרכיבי המזון שיש לעבד בתוך . 4
הקערה.

הניחו את המכסה על הקערה )איור 2(.. 5
הניחו את מכלול המנוע על המכסה העליון, . 6

וודאו שהמכלול מאובטח במקומו )איור 3(.
להפעלת המוצר, חברו את התקע אל . 7

השקע, החזיקו היטב את מכלול המנוע 
ולחצו על לחצן ההפעלה שבחלקו העליון של 

המכלול. המשיכו להחזיק היטב את הקערה 
ואת מכלול המנוע במהלך הפעולה. )איור 4(.

להפסקת הפעולה, הפסיקו ללחוץ על לחצן   .8
ההפעלה במכלול המנוע.

9.  וודאו שמכלול הלהבים הפסיק להסתובב 
לחלוטין לפני הוצאת מכלול המנוע.

במידה ומרכיבי המזון נצמדו לדפנות הקערה,   .10
עצרו את הפעולה, הסירו את מכלול המנוע 
ואת מכסה הקערה, ובעזרת מרית גרדו את 

כל המרכיבים חזרה אל הלהבים.
לצורך הוצאת תכולה דלילה מתוך הקערה,   .11

השתמשו בפיית המזיגה של שבמכסה 
העליון, כאשר התכולה סמיכה, הסירו תחילה 

את המכסה העליון, ולאחר מכן גם את 
הלהבים בזהירות, והניחו אותם בצד לפני 

שתרוקנו את תכולת הקערה.

ציראיור 2איור 4

איור 1

איור 3
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לפני שימוש ראשון

ניקוי
הפרידו את כל החלקים.. 1
שטיפה ידנית: שטפו את הקערה, המכסה, . 2

והלהבים במים חמים וסבון. בעת שטיפת 
הלהבים, השתמשו בכלי הדחה עם ידית כדי 
למנוע מגע ישיר עם הלהבים. טפלו בלהבים 
בזהירות יתרה, כיוון שהלהבים חדים. שטפו 

במים ויבשו באוויר הפתוח.

        מדיח כלים: הקערה, המכסה והלהבים בטוחים           
        להדחה במדיח כלים. מומלץ להניח אותם  

        בסלסילה העליונה. וודאו שפירקתם את  
        הלהבים מתוך הקערה לפני הכנסתם למדיח. 

נגבו את מכלול המנוע היטב עם מטלית לחה.. 3

השימוש במברשת הניקוי של מכלול המנוע
השתמשו בקצה עם המברשת לניקוי עדין . 1

של בסיס מכלול המנוע מכל שאריות המזון 
שנצמדו אליו.

השתמשו בזהירות בקצה החד של המברשת . 2
לניקוי שאריות שנדבקו למכלול המנוע.

שטפו בעדינות את המברשת בסיום השימוש, . 3
וייבשו אותה.

הערה: אל תשתמשו במברשת הניקוי של   
מכלול המנוע לניקוי שום חלק אחר של המוצר 

מלבד מכלול המנוע.

אחסון
 אחסנו את המוצר כשהוא עומד כאשר מכלול . 1

הלהבים בתוך הקערה. הניחו את מכסה 
הבטיחות על הקערה ואת מכלול המנוע על 

המכסה. אחסנו את להבי המהירות הגבוהה בתוך 
הקופסא ואת להבי הבצק בתוך המגירה.

איפוס תרמוסטט המנוע
במוצר זה קיימת מערכת בטיחות ייחודית    
המונעת נזק למנוע ומערכת ההנעה אם 

העמסתם אותה בטעות. במצב של עומס יתר, 
המנוע יפסיק לפעול זמנית. במידה והדבר קרה, 

בצעו את תהליך האיפוס הבא:

1.     נתקו את המוצר מרשת החשמל.
הוציאו את מכלול המנוע והמכסה. רוקנו את . 2

הקערה, וודאו שאין מרכיבי מזון תקועים במכלול 
הלהבים.

אפשרו למוצר להתקרר במשך 10 דקות  לערך.. 3
הרכיבו חזרה את המכסה ואת מכלול המנוע . 4

וחברו את המוצר לשקע החשמל.
המשיכו להשתמש במוצר כקודם, וודאו שאין . 5

חריגה מהתכולה המקסימלית המומלצת.



סיבה אפשרית ופתרונותתקלה

המנוע אינו מתחיל לפעול 
או שמכלול הלהבים אינו 

מסתובב.

בדקו שתחתית מכלול המנוע נקי ואין מזון החוסם את החיבור אל המכסה.
קיימים מרכיבי מזון רבים מידי בקערה.

המוצר התחמם או הועמס יתר על המידה. נתקו אותו מרשת החשמל 
והמתינו כ-10 דקות לערך לפני שימוש חוזר.

וודאו שהמכסה מחובר היטב לקערה.
וודאו שמכלול המנוע מחובר היטב למכסה העליון.

וודאו שהתקע מחובר היטב לשקע החשמל.
בדקו את המפסק החשמלי בלוח החשמל.

מרכיבי המזון נקצצים 
בצורה לא אחידה.

או שהנכם קוצצים יותר מידי מרכיבי מזון בפעם אחת, או שהחתיכות אינן 
קטנות מספיק. נסו לחתוך את מרכיבי המזון לחתיכות קטנות יותר ובגודל 

אחיד, וכן לעבד כמויות קטנות יותר בכל פעם.וודאו שהמכסה מחובר היטב 
לקערה.

מרכיבי המזון נקצצים דק 
מידי או שנעשים מימיים 

מידי.

מרכיבי המזון עובדו יתר על המידה. השתמשו בפולסים קצרים או קצרו את 
זמן העיבוד. אפשרו ללהבים להפסיק להסתובב לחלוטין בין הפולסים.

מרכיבי המזון מתרכזים 
במכסה או על דפנות 

הקערה.

אתם מעבדים כמות מזון גדולה מידי. כבו את המוצר וכאשר מכלול הלהבים 
נעצר לחלוטין, הוציאו את מכלול המנוע והמכסה, והוציאו חלק מתכולת 

המזון.

אינכם יכולים ליצור שלג  
מקרח מוצק.

אל תשתמשו בקרח שהוצא זה מכבר מהמקפיא או שהחל להפשיר. 
השתמשו בקרח שיצא ישירות מהמקפיא אל הבלנדר. התחילו את הפעולה 

בפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולות, ולאחר מכן המשיכו לעבד עד 
שיתקבל שלג.וודאו שהמכסה מחובר היטב לקערה.
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טיפים יעילים

מתכון נקניקיות מבושלות

לקיצוץ גס, השתמשו בפולסים קצרים 	 
ומהירים ובדקו את מרקם המזון.

לטחינה, קיצוץ והכנת מחית, הגדילו את אורך 	 
זמן הפולסים.

לכתישת קרח לשלג, התחילו את הפעולה 	 
בפולסים קצרים כדי לשבור חתיכות גדולות 

ולאחר מכן המשיכו את העיבוד עד שיתקבל 
שלג.

מכלול הלהבים יכול לשמש לקיצוץ בשר, 	 
דגים, ירקות, גבינות ועוד.

למחיות דלילות, רטבים וסחיטה, השתמשו 	 
בלהבים למהירות גבוהה.

יש לחתוך מרכיבי מזון גדולים לחתיכות 	 
 Ninja Ultra – קטנות כדי להתאימם ל

Prep בעת קיצוץ מזונות קשים כמו בשר 
וגבינות, חיתכו אותם לקוביות של כ- 2 ס”מ.

זמן הכנה: 5 דקות
להבים: להבי מהירות גבוהה

להכנה: 4 מנות

מרכיבים:
290 גרם נקניקיות יבשות רזות חתוכות לקוביות בגודל 2.5 ס”מ

הוראות הכנה: 
1   הניחו את הסכין המהירות הגבוהה בתוך מכל הקיצוץ.

     הכניסו את נקניקיות.
2   הפעילו ברצף למשך 15 שניות.

טיפ: הוסיפו לאורז מבושל לצד מנות אחרות.
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