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 שפה הוראות ניקיון ותחזוקה טוחן א 

  .ואין צורך בתחזוקה מיוחדת כאשר נשתמש בו נכון  ללא תקלות מתוכנן כך שיעבוד במשך שניםהאשפה טוחן 

 המנוע משומן בצורה קבועה ומנקה את עצמו כל שימוש.  

  כגון הנ י ינם מיועדים לטחשא סוגי אשפהמטחינת מנע יעלינו להובלבד   האשפה מיועד לטחינת מזון טוחן

 .  ''וכוזכוכיות, קופסאות שימורים, פלסטיק 

תירס,  : ארטישוק, קלח סיבייםמוצרי מזון   נה אף הם כגוןשאינם מיועדים לטחיכי ישנם מוצרי מזון שימו לב  

 (. אין שום בעיה בטחינת עצמות עוף) וגם עצמות בקר פטרוזיליה 

יש לשטוף    לאחר טחינה מסיבית או לאחר שטיפת כלים עם חומרי ניקוי  .יש להפעיל את הטוחן לשם ניקוי עצמי

 .  את הטוחן ע"י הזרמת מים והפעלתו לפרק זמן

   ך חומרים חזקים ונוזל ניקויי לתוך הטוחן כיוון שהם עלולים לגרום נזק לחלקי הטחינה.אין לשפו

תפוג במקרה ומתגלים עקבות הרס כתוצאה משימוש בחומרים כימיים   אשפה טוחןהאחריות על ששימו לב 

 .  למיניהם

 

 אשפה מטוחן   יחות לא נעימיםר

הטחינה, או משום   וד לפני סיום פעולת שאריות מזון בלתי טחונות שנשארו בטוחן משום שהטוחן הפסיק לעב

ועברו עם   שטפו את שאריות המזון מראש הטוחן באמצעות מים זורמים. השלא הוזרמו מספיק מים בעת הטחינ

כדי להימנע בעתיד משאריות בלתי    מתאים לניקוי במדיח כלים. מטלית נייר מתחת לשפת הטוחן. ראש הטוחן

 שניות לאחר סיום הטחינה.  20טחונות הנשארות בטוחן, השאירו את הטוחן והמים פועלים למשך 

 מנטרל ריחות ומפיץ ריח רענן. במקרה ויש ריחות מהטוחן ניתן לטחון פרי הדר כמו לימון או תפוז אשר 

חינת קרח לצורך ניקיון אינה  אשר תורם לניקיון יסודי ועמוק. ט ניתן לטחון פירות עם גלעין קשה  ,בנוסף

 ך אין שום מניעה לטחון אותו בשימוש היום יומי. , א שפהוחן האסכינים בט ןאפקטיבית מכיוון שאי

להוסיף להם חצי כוס סודה  ליטר מים ו 4או   3ם הנה להרתיח  אפשרות נוספות להיפטר מריחות לא נעימי

יה רותחים הפעילו את הטוחן ושפכו את הכמות הנ"ל לתוך  כשהמים עם הסודה לשתי   ים החמים.ה במילשתי

  U. יש להרכיב סיפון  הטוחן. שימו לב כי ריחות לא נעימים עלולים להיות כאשר לא הורכב סיפון לטוחן האשפה 

 למערכת הביוב.  

על מנת   עם החברה שבה רכשתם את הטוחן ההמלצה שלנו היא לבצע התקנה על ידי מתקין טוחנים מוסמך מט

 טוחן אשפה. להבטיח התקנה תקינה של 

 

 אזהרה!    הוראות בטיחות

 ה הם: כאשר משתמשים במכשיר חשמלי, אמצעי זהירות בסיסיים תמיד צריכים להינקט ואל

או   ,עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות (כולל ילדים)מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים 

האחראי   ח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדםעם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקו

 .ובטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר

 .על מנת להקטין סיכון לנגיעה יש להרחיק ילדים ממכשיר זה .קראו את כל ההוראות לפני ההפעלה

סיון לשחרר חפץ שנתקע  ינתקו את הטוחן מהחשמל לפני נ. כאשר הוא פועל אין להכניס אצבעות או ידיים לטוחן

השתמשו בפלייר ע"מ להוציא גורם זר התקוע  . השתמשו במברג ע"מ לשחרר את הטוחן מחסימה .בתוכו

ו.  נציג אם פתיל זינה ניזוק בכדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן או  . בטוחן

 . כלי עבודה  יש לנתק את המכשיר ולהוציא את התקע מבית התקע, לפני שמנסים לשחרר רוטור תקוע בעזרת 

 


