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הוראות הפעלה לסיר טיגון נירוסטה  4ליטר
דגם DF-744
קראו מדריך הפעלה זה לפני שימוש במכשיר .זו הדרך היחידה להבטיח את
הפקת המיטב מהמוצר ולבטיחות משתמש מרבית.

3

8

1

7

6

2

4

5
 .1מכסה

 .6חיווי מצב פעולה

 .2ידית קרה למגע

 .7כפתור תרמוסטט

 .3סלסילת טיגון

 .8גוף חימום

 .4גוף המכשיר
 .5ידית גוף המכשיר
הערה :להפחתת סכנת התחשמלות ,תקע זה מותאם לשימוש בשקע מקוטב
בדרך אחת בלבד .לא ניתן להכניסו הפוך .אל תנסו להתאים את השקע בכוחות
עצמכם בכל צורה שהיא.
כבל המתח הקצר סופק על מנת להפחית סכנת התהפכות של המכשיר ,או
שריפה של הכבל ,או סכנת מעידה על הכבל הארוך .כבל חשמל ארוך יותר או
כבל מאריך אינם מומלצים לשימוש עם סירי טיגון ותנורי חימום.
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אמצעי בטיחות חשובים
כאשר משתמשים במכשיר חשמלי ,יש תמיד לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:
 .1קראו את ההוראות ושמרו הוראות אלה.
 .2בדקו שהמתח בלוחית הדירוג של המכשיר מתאים לאספקת המתח
בביתכם.
 .3חברו תמיד את המכשיר לשקע חשמל אשר לו מינימום עומס של 15
אמפר ואשר מוארק היטב .אם השקע והתקע של המכשיר אינם תואמים,
פנו לחשמלאי מוסמך להחלפת השקע במתאים.
 .4אל תפעילו מכשיר בעל כבל או תקע פגומים או לאחר שהמכשיר או התקע
נפגמו בצורה כלשהי .יש להחליף ע"י טכנאי מורשה ע"י היבואן .ראו תחנות
שירות בגב החוברת.
 .5נתקו את המכשיר מהשקע כשהוא אינו בשימוש לפני הניקוי ,אפשרו לו
להתקרר לפני הרכבת חלקים או פירוק חלקים ,ולפני ניקוי המכשיר.
 .6אל תאפשרו לכבל להיתלות מעל שולי שולחן או משטח עבודה או לגעת
במשטחים חמים.
 .7כדי להגן מפני הלם חשמלי ,אל תטבלו את הכבל ,התקעים או גוף
הפלסטיק במים או בכל נוזל אחר.
 .8השגחה קרובה נדרשת כשמשתמשים במכשיר על ידי או ליד ילדים.
 .9היזהרו לא לגעת במשטחי סיר הטיגון שמתחממים כשאתם מבשלים ,כגון
במקום החיבור של המכסה לגוף או בקרבתו.
 .11וודאו שהידיות מורכבות היטב לסלסלה ונעולות במקומן .ראו הנחיות
הרכבה מפורטות.
 .11אל תפעילו מכשיר כלשהו עם כבל או תקע פגומים או במידה והמכשיר אינו
תקין באופן כלשהו ,או ניזוק בצורה כלשהי .מסרו מכשיר לבדיקה בתחנת
השירות הקרובה למקום מגוריכם בכל מקרה של חשד בתקלה כלשהי.
(ראו רשימת מעבדות שירות בגב החוברת).
 .12אל תניחו על המכשיר או בקרבתו מבער חשמלי או מבער גז חם .אל
תכניסו את המכשיר לתנור חם.
 .13אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
 .14יש לנהוג בזהירות רבה במיוחד במידה ומזיזים את המכשיר המכיל שמן
חם או נוזלים אחרים.
 .15כדי לוודא שימוש בטוח ,אין להכניס רכיבי מזון גדולים יתר על המידה לתוך
המכשיר.
 .16השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום
לפציעות.
 .17אל תשתמשו במכשיר למטרות אחרות מלבד ייעודו.
 .18הממוקם על יד הידית בכדי למנוע "התקפלות" של הרשת.

שמרו הוראות אלו
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הפעלה
 .1יש לשטוף היטב את סלסילת הטיגון והסיר הניתן להסרה לפני שימוש
ראשון .הוציאו את סלסילת הטיגון מתוך הסיר הניתן להסרה והרימו
החוצה אנכית את היחידה החשמלית (ראו איור .)1

איור 1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

איור 2
הוציאו את הסיר ושטפו את הסלסילה והסיר בנפרד עם מים חמים.
ניתן לטבול את גוף החימום במים (לא במדיח כלים) .אך לעולם אין
להרטיב את היחידה החשמלית (ראו איור .)2
החזירו בזה אחר זה את הסיר הניתן להסרה והיחידה החשמלית.
שפכו שמן טרי לתוך הסיר הניתן להסרה (בין קו הסימון העליון  Maxלקו
סימון מפלס השמן התחתון  .)Minקבעו את כפתור התרמוסטט לערך
הרצוי.
חברו את המכשיר למקור הספקת מתח ונורית חיווי מצב הפעולה תידלק
לאדום והשמן יתחיל להתחמם.
לאחר כ  10דקות ,השמן יגיע לטמפרטורה שנקבעה .אז הניחו את
סלסילת הטיגון אל תוך הסיר הניתן להסרה.
תמיד הקפידו על מכסה סגור בזמן הטיגון!
לאחר ששארית השמן נוקזה ,הרימו את סלסילת הטיגון והוציאו החוצה
את המזון המטוגן.

אין להפעיל מכשיר זה על ידי ילדים או אנשים בעלי יכולות פיזיות ,תחושתיות
או מנטליות מופחתות או על ידי אנשים עם חוסר ניסיון או ידע מתאים ,אלא אם
יש עליהם השגחה או שקיבלו הדרכה מוקדמת מתאימה מאדם אשר אחראי
לשלומם ובטיחותם.
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אזהרה:
 חימום מוקדם של המכשיר אינו נחוץ!
 אל תשתמשו בסיר הטיגון אם רמת השמן ירדה מתחת לסימון המינימום
.Min
 סיר הטיגון העמוק חייב להיות מחובר למקור הספקת מתח אך ורק לאחר
שמילאתם אותו בשמן.
 לעולם אל תחממו את סיר הטיגון העמוק כאשר הוא ריק! אם יקרה דבר
כזה ,טמפרטורת גוף החימום תעלה תוך שניות ספורות מעל  ,300Cואז
יחידת הניתוק התרמי המובנית בתוך היחידה החשמלית תנתק אוטומטית
את הספקת המתח למכשיר .בזמן זה ,נורית חיווי מצב הפעולה האדומה
תיכבה .במקרה זה ,נתקו ראשית את המכשיר מזרם החשמל והניחו לו
להתקרר לגמרי.

ניקוי ותחזוקה
סיר הטיגון תוכנן במיוחד להיות קל לניקוי .למעשה ,מכסה המסנן ,סלסילת
הטיגון ,המכסה והסיר הניתן להסרה מתאימים לניקוי במדיח כלים.
 .1וודאו שהשמן התקרר לחלוטין (שעה עד שעתיים) ,ושסיר הבישול האיטי
מנותק מזרם החשמל לפני ניקויו.
 .2השתמשו בבד לא-מתכתי או רפידה ותכשיר ניקוי עדין לניקוי המכשיר.
לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי ממרטים או צורבים.
( )1שטפו היטב את סלסילת הטיגון ואת הסיר הניתן להסרה באמצעות
סבון עדין לניקוי כלים ומים חמים .שטפו היטב; נגבו היטב והכניסו
חזרה למקומם בתוך המכשיר.
( )2אם אתם מטגנים לעיתים נדירות ,יש לאחסן את השמן המשומש
במקרר במיכל נפרד ,מכוסה היטב.
 .3יש לנקות היטב את סיר הטיגון הבישול העמוק לפני אחסונו.
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יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוקו.
אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות
המאושרת על ידי היצרן .ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.
אין להשתמש במכשיר זה מתחת לבית תקע.
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