הוראות בטיחות חשובות:
בעת שימוש במכשירי חשמל ,חייבים אמצעי בטיחות בסיסים ובניהם:
מתכונים:
 .1קראו את כל ההוראות לפני השימוש.
 .2כדי להגן מפני אש ,התחשמלות ופגיעה גופנית,
אל תטבלו מכשיר זה  ,כבל או תקע במים או נוזל אחר.
 .3נדרש פיקוח צמוד כאשר המכשיר נמצא ליד ילדים.
 .4נתק משקע החשמל כאשר אינו בשימוש,
לפני שמכניסים או מסירים חלקים ולפני ניקוי.
 .5יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.
 .6אין להפעיל את המכשיר אם הכבל פגום או
לחבר לאחר תקלות במכשיר ואם/או נפל או ניזוק בכל צורה שהיא.
 .7אין להשתמש בחוץ
 .8אין לתת לחוט החשמל של המכונה להיות תלוי או לגעת במשטחים חמים.
 .9יש לשטוף את מיכל הברד ביסודיות ולייבש עם מגבת יבשה לפני השימוש.
 .10יש לשמור את הידיים ,שיער ,בגדים ,וכלים אחרים במהלך ההפעלה של
המכשיר
 .11כדי להפחית את הסיכון של פגיעה גופנית ונזק למכשיר.
 .12אין להשתמש בחפצים חדים בתוך המכל חפצים חדים
ישרטו ויזיקו לחלק הפנימי של המיכל
 .13ניתן להשתמש עם מרית גומי או כף עץ בתוך המיכל
כאשר המכשיר אינו מחובר לחשמל ו במצב .OFF
 .14הקפד שהמתח המצוין על גבי השלט תואם עם המתח של הבית שלך.
 .15אל תניחו את המכשיר על משטח חם כמו תנור או ליד להבת גז פתוחה.
 .16אל תכניסו את בסיס המנוע לתוך מים או נוזלים אחרים.

מתכונים:
למבדה:
רבע כוס מיץ לימון
רבע כוס מיץ אננס
כוס מיץ ענבים
כוס משקה למון ליים(ספרייט  UP7 ,וכו')
לשפוך את כל המרכיבים במיכל ולהמתין להיווצרות הברד
לימונדה:
כוס וחצי מים קרים
רבע כוס מיץ לימון טרי
 4כפות סוכר
מעט גרידת לימון
לערבב את המים והסוכר היטב עד להמסה מירבית של הסוכר להוסיף
את המיץ לימון והגרידת לימון ולשפוך למכונת הברד.
בוקר קר.....
כוס ורבע מיץ ענבים
רבע כוס מיץ לימון
רבע כוס מיץ תפוח
לשפוך את כל המרכיבים במיכל ולהמתין להיווצרות הברד
חשוב לדעת :ניתן לעשות כל משקה עם אלכוהול –
יש להוסיף את האלכוהול כ 10דקות לאחר תחילת העבודה של
מכונת הברד
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

:הוראות הפעלה
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be follo wed,
including the following:
. הסר את כל חומרי האריזה מכל החלקים של המכשיר
1. Read all instructions
slushie
washed
and
11. The
 כהלכהbefore
 יושבusing.
 ודא כי המכל.המנוע
בסיס
עלcontainer
Slushieshould
מיכלbeאת
מניחים
2. To protect against fire, electric shock and
thoroughly towel dried before use.
.משקה
על מגש
ברזand
ושה
personal injury, do not immerse appliance,
12.
Keep hands,
hair,ישירות
clothing,נמצא
spatulas
other
משוטי
 ולאחר,Slushie
משוטי
מכל
הכנס את
it’s cord or
plug in את
waterהכנס
or otherמכן
liquid.
utensils
awayלתוך
duringהקרח
operation
to reduce
the
3. Close supervision is necessary when any
risk of injury to persons and damage to the
.הקרח לתוך גליל הקרח
appliance is used near children.
appliance. DO NOT USE SHARP OBJECTS OR
Slushie
על
בקלות
להצמיד
צריך
הקרח
משוטי
עלSLUSHIE
הנעילה
תפסני
את
4. Unplug from outlet when not in use, before
UTENSILS INSIDE THE
CONT
AINER
5.
6.
7.

8.
9.
10.

putting on or taking off parts
and beforeלתוך מכל הORהקרח
ICE CANISTER!
Sharp מכלול
objects will
,Slushie
מכלול מיכל
אתscratch
הניחו
and damage the inside of the slushie container.
cleaning.
Avoid contact with moving parts.
A rubber spatula or wooden spoon may be used
when the appliance is unplugged and in the
Do not operate any appliance with a damaged
OFF position.
cord or plug or after the appliance malfunctions
or is dropped or damaged in any manner.
13. Be sure that the voltage indicated on the
The use of accessory attachments not
nameplate matches with your home’s voltage.
recommended by the appliance manufacturer
14. Never clean with scouring pads, abrasive
may result in fire, electric shock or personal
cleansers or hard implements.
injury.
15. Do not place or use the appliance on a hot
Do not use outdoors.
surface such as stove, hotplate or near open
gas flame.
Do not let cord hang over edge of table or
16. Do not immerse motor base into water or other
counter or touch hot surfaces.
To disconnect, turn unit OFF and unplug from
liquids.

GETTING TO KNOW YOUR SLUSHIE MAKER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Motor Base

Mix/Off/Dispense
Drive Spline

Drink Tray
Spigot

9

Spigot Handle
Slushie Container
Locking Notch
Ice/Salt Inlet Cap

10

Ice/Salt Inlet
Ice Paddle Locking Latch (x3)

16
15

11

Slushie Paddles
Ice Canister
Ice Paddles
Canister Lid
Canister Locking Tab
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14
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wall outlet.
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This unit has a short power supply cord to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping
over a long cord.An extension cord may be used if you are careful in its use:

1.

:הקרח לפי המינון הבא
 למלא את המיכל עד מחציתו,  כף מלח גבישי או בישול, רבע כוס מים
בקרח
SA
VE
THESE
INSTRUCTIONS
 סנטימטרים3 להוסיף עוד כף מלח ולמלא את המכל בקרח נוסף עד
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
מסוף מכל הקרח

WARNING: to reduce the risk of electric shock, this a ppliance has a polarised plug (one blade is wider
outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact
3 a qualified electrician to install the proper outlet.
Do not modify the plug in any way.

2

3

The electrical rating of the extension cord should
2. An extension cord with the power cord must
be at least as great as the electrical rating of the
be arranged so tha t it will not drape over the
appliance.
countertop or tabletop where they can be
 ליטר משקה1  שלך ניתן להכין עדSlushie באמצעות מכונת
pulled
.
on אחד
by children
accidentallyברגע
על השני יש להוסיף קרח ומלח במיכל
היטבor tripped
יושביםover
שהמכלים

2
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Technical Specifications
Voltage:

240V., 50Hz

Power:

25 Watts

Capacity:

32 oz (1 litre)
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:ניקיון המכונה

.אין לשטוף כל חלק של המכשיר במדיח כלים
.יש לשטוף בידיים בלבד
. אין לטבול את בסיס המנוע במים
.ניתן לנקות אותו עם מטלית לחה כאשר הוא לא מחובר לחשמל
OPERATING INSTRUCTIONS

 מבסיס המנוע והסר את המכסהslushie
 הסר את מיכל.1
2.
Insert the ice canister into the Slushie paddles,
•
Large Slushie המשקה
container
הקרח מן המכלthenמי
יכל
הסר את
.2canister.
insert
theמ
ice paddles
into the ice
32 oz (1 litre) capacity Slushie container.
הקרח
מן
מנעולים
בזהירות
להרים
.
3
•
Efficient dispensing
 לפרק את המשוטים ממיכל הקרח.4
Dual action agitator – Slushie paddles change
Ice
direction
in the dispense
position
to scrape
the המכלים עם
מכן לשטוף אותם עם מים
ולאחר
וסבון
חמים
מים
 למלא את.5
Paddles
ice crystals through the spigot more efficiently.
.זורמים
Before
Use
נוסףFirstשימוש
 יש לתת למכלים להתייבש היטב לפני.6
Features

Remove all packing materials and manual from

inside your Slushie maker. Do not immerse the motor
base in water or other liquids. Hand wash all the
paddles and the Slushie container), making sure that
the spigot is open when washing to allow water to
flow through. Parts should be washed with warm
water and a mild dish washing detergent and wiped
completely dry. Do not use abrasive cleaners to
clean
as these may damage your appliance. The drive
spline may be wiped clean with a damp cloth.

Canister

Slushie

3.

drink tray.

4.

Drive
Spline

the unit is running in case of dripping.
Using your Slushie Maker
8.
Lea
the(1unit
Your Slushie Maker can make up
to ve
32 oz
litre)on
of for approximately 10-15
minutes,
depending on the slushie mix used
slushies or an individual serving
size. The
ingredients
or until the mixture reaches the desired
will decrease in volume once the ice crystals have
consistenc
Doand
not turn the unit “Off” during
the briney.
(ice
formed, however to ensure that
the mixture
may thaw.
salt) used to make slushies, oruse
theas
slushie
mixture is

3.

not contaminated, you must not exceed the capacity
of 32 oz of liquid (1 litre) in
container
.
9.the slushie
Add more
ice cubes
and salt if necessary
the front end on first, then secure the locking
through the ice/salt inlet.
latch onto the rear locking notch of the canister.

2

3

to freeze liquids without any
sugar (such as
section of the lid. The liquid will pour into the
water) as this may damage
the appliance.
container; you will begin to see it rotating
slushie
Water will freeze very quickly
the exterior
in theto
slushie
container.
of the ice canister and could damage the unit.

.

The locking latches on the ice paddles should

easily snap onto the Slushie paddles

Place the canister assembly into the Slushie
container, ensuring that the ice canister sits
flush onto the drive spline at the base of the
Slushie container.

Locking
Latches

5
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 אם אתם רואים שהמכונה צריכה עוד קרח ומלח אנא הוסיפו אותו מהפתח:הערה
.במכסה של המכונה
CAUTION: Do not exceed 32 oz (1 litre) of liquid
indicated with a MAX line on the slushie container.

Dispensing Slushies
start the unit flip כפתור
the Mix/Off/Dispense
switch up לאחר שהברד מוכן ובכדי למזוג את הברד לכוס יש
ההפעלה
את
להעביר
and peaks
ice paddles
to “Mix” position. The
1.slushie
When
form, slushie mixture has reached
will begin
the best consistency. To serve the slushie . ולפתוח את ברז המזיגהDISPENSEל
to rotate.

water into the ice canistermixture,
through flip the Mix/Off/Dispense switch to
the lowest position, “Dispense”, to serve the
the ice/salt inlet.
4.
Place 1 layer of ice cubes
into the ice canister.
slushies
Ice canister should be approximately half full.
5.
Add 1 ice/salt inlet cap of rock salt
or coarse sea salt to the ice cubes.
6.
Repeat steps 4 and 5. Ice level should
be approximately 1 inch below the rim of the ice
canister (Fig.5). This leaves room to add more
ice and salt if required later.
Mix

.MIX ברגע שסיימתם למזוג יש להחזיר את כפתור ההפעלה למצב

HINT: Regular square ice cubes work best.

•

•

•

•

c

Off
Dispense
5.

4

The slushie mixture will begin to pour out into
the glass.

Locking
inch from the
top as there is a risk that the slushie

NOTE: Do not plug the power cord into an
electrical outlet until the unit is fully assembled.

Slushie
Canister

 כמו כן רצוי- שברז המזיגה נעול
 יש לוודאINSTRUCTIONS
אזהרה – לפני ששופכים את הנוזל
OPERATING
turn the spigot handle clockwise, to the pour
.המזיגה
להניח כוס מתחת לברז
OPERATING
INSTRUCTIONS
NOTE:
Place a cup or glass
on the drink tray when
position.

Notch
NOTE:
Ensure
that the spigot
is in the
closed positionכעת סובבו את כפתור
את הברד
להכין
למכונה
והניחו
למצב
ההפעלה
mixture
will become
contaminated
with MIX
salt.
to avoid spillage.
Locking
IMPORTANT:
Notch Do NOT use the slushie maker
.דקות
15 המושלם בערך כ
rear
7.
Slowly pour the slushie mixture into the

Ice

Paddles

Place the Slushie container on the motor base.
Ensure that the container is sitting correctly on
the spline drive, with the spigot directly over the

ניתן כעת להוסיף את הנוזל אותו רוצים להפוך לברד – יש לשפוך אותו על
.המכסה בצד הפתח כדי שיכנס למיכל

CAUTION: Do NOT exceed filling the ice canister 1

Assembling the Slushie Maker

1.

.יש למקם את מכסה המכל ולנעול אותו היטב על המכל

4

counter clockwise.

Flip the Mix/Off/Dispense switch to the “mix”
position. Switch to the “Off” position when you
are finished using the slushie maker.

5

•

•

