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לקוחות נכבדים,
חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מצנם גרץ זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את
מירב התועלת מהמוצר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר ,או באם תתגלה בו תקלה ,אנא פנו
לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ.1-077-077-979  ,
בברכה,
חברת ברימאג בע"מ

קו ציוד המטבח של גרץ כולל טווח רחב של מוצרים שמהירים וקלים
לשימוש במטבח ,וכוללים :מערבלים ,מיקסרים ,מערבלים ,מסחטות פרי
הדר ,מטחנות בשר ,מכשירי טיגון עמוק ,מערבלי שקיעה ,מגררות
חשמליות ,טוחני ירקות ,ועוד...
תיהנו לבשל מידי יום בעזרת מוצרי גרץ!
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אזהרות חשובות
קראו בתשומת לב את ההוראות לפני שימוש במוצר.
אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מזה שלו יועד הוא מלכתחילה .כל שימוש אחר
מזה שלו יועד ,יחשב כאינו מתאים ובהתאם לכך גם מסוכן לשימוש.
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד .אין להפעילו לצרכים מסחריים או
תעשייתיים.
לעולם אין להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי טבע כגון גשם ,שמש או לחות
גבוהה.
ודאו שהמוצר שלם ובמצב תקין לאחר הוצאתו מאריזתו .במקרה של ספק ,צרו
קשר רק עם אחד ממרכזי השירות שפרטיהם בעמוד האחרון.
לפני שתחברו את המכשיר לרשת הספקת מתח החשמל ,בדקו שהמתח המצוין
על גבי התווית בתחתית המכשיר תואם למתח החשמל המקומי המסופק.
חברו תמיד את המכשיר לשקע חשמל מוארק.
שימוש בכבל מאריך שאינו מורשה על ידי היצרן עלול לגרום לנזק ,פציעה ותאונה.
אסור על כבל המתח לבוא במגע עם משטחים חמים.
אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר מחובר; תמיד נתקו את המכשיר
מייד בתום השימוש.
הרחיקו ממשטחים מחוממים.
הסירו את התקע משקע החשמל לפני כל ניקוי או טיפול תחזוקה.
לעולם אין להשאיר מכשיר פועל בהישג ידם של ילדים.
אם כבל המתח ו/או התקע ניזוקו ,כדי למנוע כל סכנה יש להחליפם באמצעות
תחנת שירות מורשית בלבד (ראו רשימת תחנות שירות בסוף החוברת).
לאחר ניתוק כבל החשמל ולאחר שהמשטחים החמים התקררו ,יש לנקות את
המוצר עם מטלית בד רכה לחה שאינה שורטת ,הוסיפו מעט תכשיר ניקוי עדין
שאינו צורב (לעולם אל תשתמשו בתכשיר ניקוי שעלול להזיק לצבע) .אל תטבלו
את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
לעולם אל תגעו במכשיר בידיים רטובות או לחות.
לעולם אל תשתמשו בכלי מתכת חד לניקוי כלל המכשיר.
אנו ממליצים לכם להפעיל את המצנם ריק למשך מספר דקות בפעם הראשונה
שמשתמשים במוצר .זאת על מנת להעלים את שיירי העשן שיפלטו מגופי החימום
בעת ההפעלה ראשונה.
חלקי המכשיר נעשים חמים במהלך השימוש .הימנעו מלגעת בהם.
אל תניחו צלחות או כלים אחרים על המצנם בעת השימוש.
הלחם עלול להישרף ,כך שאין להשתמש במצנם מתחת או ליד וילונות או חומרים
דליקים אחרים .כמו כן יש להשגיח על המכשיר כל משך זמן הקלייה ובסופו של
תהליך יש להוציא את התקע מהשקע.
אל תכניסו יותר משתי פרוסות בכל חריץ.
אין לאפשר לחלקי המכשיר לבוא במגע עם מים ,קצר עלול להיגרם!
במקרה של תקלה ,פגם או חשד לפגם בעקבות נפילה ,מייד נתקו את כבל
החשמל משקע הספקת המתח .לעולם אל תנסו להפעיל מכשיר פגום .רק תחנת
שירות מורשית רשאית לבצע תיקון למכשיר .היצרן ידחה כל אחריות לנזק
שיגרם כתוצאה מטיפול שירות לא נכון.



אל תדחפו מזלגות או כלים אחרים לתוך המצנם כדי להסיר את הלחם משום
שהם עלולים לגרום לנזק לגוף החימום של המכשיר.
אל תסובבו את כבל הספקת החשמל .אל תכרכו את הכבל מסביב למצנם כשהוא
עדין חם.
אל תכניסו את ידיכם או חפצי מתכת אחרים מכל סוג (כגון :סכינים או רדיד
אלומיניום) לתוך חריצי המצנם.
במקרה שתחליטו להפטר מהמכשיר ,אנו ממליצים לכם לגרום להשבתתו קודם
לכן על ידי ניתוק כבל הספקת המתח .אנו ממליצים גם לנטרל כל חלק שיכול
להוות סכנה ,במיוחד עבור ילדים ,אשר עלולים לשחק ולהשתעשע עם המוצר או
עם איזה מחלקיו.
לעולם אין להשאיר אריזות בהישג ידם של ילדים משום שהם מהווים סכנה
פוטנציאלית.
מכשיר זה תואם להנחיות  89/336 EECבהתאם לתאימות האלקטרומגנטית.



שמרו תמיד את ההוראות הללו








קו ציוד המטבח של גרץ כולל טווח רחב של מוצרים שמהירים וקלים לשימוש
במטבח ,וכוללים :מערבלים ,מיקסרים ,מערבלים ,מסחטות פרי הדר ,מטחנות
בשר ,מכשירי טיגון עמוק ,מערבלי שקיעה ,מגררות חשמליות ,טוחני ירקות ,ועוד...
תיהנו לבשל מידי יום בעזרת מוצרי גרץ!
אמצעי זהירות בעת הפעלה






אל תשתמשו בפרוסות לחם דקות מידי או שבירות.
אל תניחו מוצרי מזון שעלולים לטפטף תוך כדי קלייה .בנוסף לקושי הניקוי בעתיד ובזבוז
הזמן ,אש עלולה להתלקח .כמו כן חשוב מאוד לנקות את מגש הפירורים ( )7מכל שיירי
הטפטוף לפני כל שימוש.
אל תכניסו מוצרי מזון גדולים מידי על ידי דחיסתם בכוח פנימה לחריץ המצנם.
אל תדחפו מזלגות או כלים אחרים לתוך המצנם כדי להסיר את הלחם משום שהם
עלולים לגרום לנזק לגוף החימום של המכשיר .סכנת הלם חשמלי.

תיאור המוצר
 .1גוף המכשיר
 .2כפתור הפשרה
 .3כפתור חימום חוזר
 .4כפתור הפסקת פעולה
 .5עוצמת השחמה
 .6כפתור הפעלה
 .7מגש פירורים
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הוראות לשימוש
הפעילו את המכשיר ותנו לו לפעול ללא כל מזון בפנים למשך מספר דקות
כדי להיפטר מריח "חדש" ועשן שנגרם בחימום ראשון של גוף החמום.
שמרו על האריזה המקורית לשימוש עתידי במידה ויהיה צורך .זו הדרך הטובה
ביותר להגן על המוצר בעת העברתו.
עקבו בתשומת לב אחר ההוראות שניתנו בפרק "אזהרות
חשובות" ,לפני שתתקינו את המכשיר.
הכנת טוסט (צנים)
הניחו את פרוסות הלחם בתוך החריצים של המצנם והסיטו כלפי מטה את
מנוף  /מתג ההפעלה ( )6עד אשר הוא ינעל במקומו.
הערה :אם המכשיר אינו מחובר לחשמל ,מנוף  /מתג ההפעלה לא ינעל.
כוונו את רמת הקלייה בעזרת כפתור ( .)5המתינו מספר דקות ולאחר שהצנים
יפלט אוטומטית ,בדקו את רמת הקלייה .אם הצנים לא הושחם דיו ,בחרו
להבא רמת קלייה גבוהה יותר .מצד שני ,אם הצנים חרוך מידי ,בחרו בפעם
הבאה ברמה נמוכה יותר.
לחצו על כפתור ( )4בכל זמן כדי להפסיק את תהליך הקלייה.
לחצו על כפתור ( )4כדי לכבות את המכשיר ונתקו את התקע משקע החשמל.
תכונת הפשרה
אתם יכולים לקלות פרוסות לחם קפואות על ידי לחיצה על כפתור ( )2מיד
לאחר שהסטתם למטה את מנוף  /מתג ההפעלה ( )6ועל ידי קביעת כפתור
בקרת ההשחמה ( )5למצב  .1אם אתם מעדיפים לבשל במקום להפשיר ,יש
לקבוע את הכפתור לקביעה הכהה יותר.
תכונת חימום חוזר
הסיטו כלפי מטה את מנוף  /מתג ההפעלה ( )6ולחצו על כפתור החימום החוזר
( .)3בבקשה זכרו שזמן החימום הוא קבוע ולא ניתן לשינוי.
ניקוי
חל איסור מוחלט לפרק את המכשיר או לנסות בדרך כזו או אחרת לעבוד על
חלקו הפנימי.
שמירה על המוצר נקי ומסודר תבטיח שאתם תקבלו את הקלייה האופטימאלית
והמוצר יאריך חיים למשך זמן רב יותר.
 כבו את המכשיר על ידי לחיצה כפתור ( )4והסירו את התקע משקע
החשמל לפני שתתחילו בניקוי המכשיר.
 המתינו שהמכשיר יתקרר לפני הניקוי.
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 השתמשו רק במטלית רכה ולחה מעט.
 אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
 תמיד יבשו את חלקי המכשיר ביד ,אין להניח אותם בתנור או מיקרוגל.
 אל תשתמשו בכלי מתכת חדים לניקוי משטחי המכשיר.
 נתקו את המכשיר מהחשמל ורוקנו את מגש הפירורים ( )7לאחר כל
שימוש.
מעת לעת נקו את המכשיר מצידו החיצוני עם מטלית בד לחה ואז יבשו היטב.
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי צורבים מאחר והם עלולים להזיק למשטח
המכשיר.
שירות ושירות לקוחות
 אם כבל ו/או תקע החשמל ניזוקו ,מטעמי בטיחות חובה להחליפם.
יש להחליפו אך ורק בתחנת שירות של גרץ או אצל טכנאי מורשה של גרץ.
 ראו רשימת תחנות השירות של גרץ בדף האחרון.

אזהרות:
א .חל איסור מוחלט להפעיל את המכשיר ללא השגחה לכל משך
זמן הקלייה.
ב .בסיום העבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.
ג .לחם עלול לבעור במקלה ואי לכך אין להשתמש במכשיר על יד
ומתחת לחומרים דליקים כגון וילונות.

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות
מוסמכת .ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

6

