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לקוחות יקרים

.HUROM אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא 

הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה
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הקדמה
מסחטת המיץ HUROM, פועלת בטכנולוגיית סחיטה איטית מהפכנית להפקת מיצים בטעמים עשירים ומגוונים מבלי 

לאבד ערכים תזונתיים.

1. הרבה יותר טעם וערך תזונתי: מיץ בהעדפה אישית

תערובות מיץ מגוונות
לא רק סוג אחד של מיץ, אלא מיץ המורכב ממגוון פירות ו/או ירקות בהעדפה אישית. 

מיץ כארוחה חלופית
ניתן ליהנות מהמיץ המופק ממסחטה זו כתחליף לארוחה מזינה ומאוזנת בטעם עשיר. מיץ ירקות המופק מבננה, 

תירס, תפוח אדמה מבושל, בטטה ודלעת מספק קלוריות וחומרים מזינים חיוניים.

חלב סויה ומיץ סויה
בניגוד לשיטה המסורתית, המחייבת להרתיח את הפולים במים המדללים אותם, מסחטת מיץ זו מאפשרת להכין 

חלב סויה ומיץ סויה בכל ריכוז רצוי.
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רשימת אביזרים
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רשימת אביזרים
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הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות
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הוראות הרכבה - סוג 1
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הוראות הרכבה - סוג 2
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הוראות הרכבה - סוג 1 ו-2
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אופן השימוש במסחטה
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אזהרות בנוגע לשימוש
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אופן הפרוק והניקוי של המסחטה

hurombook_outline.indd   13 03/07/12   13:21



16

פתרון בעיות
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פתרון בעיות
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מפרט טכני
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רשימת תחנות שרות
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רשימת תחנות שרות
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תעודת אחריות למסחטת מיץ
תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר . 1
יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת על המכשיר ו-5 שנים על מנוע המכשיר, מיום המכירה.. 3

חבותינו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה . 4
ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:. 5

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
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אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.. 6

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 7

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 8

תעודת אחריות למסחטת מיץ
פרטי רישום אחריות

יקרים לקוחות
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך

שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית: חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה .info@oig.co.il :089327050, פקס: 089327049, מייל טלפון:

טלפוןשם פרטישם משפחה מס'

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

הרכישה דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום

המוכר וחותמת חתימה
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פרטי רישום אחריות 
לקוחות יקרים
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מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר






