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תודה לכם                                                                                                         
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הנחיות בטיחות חשובות
לשימוש ביתי בלבד. יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות   .1
פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או שאינם 

מנוסים וחסרים את הידע, במידה והם מפוקחים או 
שעברו הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, 

והם מבינים את הסכנות הכרוכות בדבר.
יש לשמור את המכשיר ואת הכבל החשמלי שלו   .2
מחוץ להישג ידם של ילדים. אין לאפשר לילדים 

להשתמש במכשיר. יש לפקח באופן צמוד במידה 
ונעשה שימוש עם ילדים.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש   .3
במכשיר זה לכל מטרה אחרת מעבר לזו הייעודית. 

אין להשתמש במכשיר בזמן תנועת כלי רכב או 
סירות. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. שימוש 

לקוי עלול לגרום לפציעה.
יש לוודא שהמשטח מאוזן, נקי ויבש. אין למקם את   .4

המכשיר ליד קצה הדלפק בזמן פעולתו.
יש תמיד לוודא שהמכשיר מורכב כראוי לפני         .5

ההפעלה.
בזמן השימוש במכשיר זה, יש לאפשר מרווח של   .6

לפחות 15 ס"מ מכל צדדיו על מנת לאפשר תנועת 
אוויר.

אל תשתמשו בכבל מאריך. הכבל החשמלי קצר   .7
על מנת לצמצם את הסכנה שילדים יאחזו בכבל 
או  שהכבל יסתבך ועל מנת להפחית את הסכנה 

שאנשים ייתקלו בכבל.

על מנת להגן מהתחשמלות, אל תטבלו את הכבל,   .8
את התקע או את תושבת היחידה המרכזית במים או 

בכל נוזל אחר.
אל תשתמשו במכשיר במידה וקיים נזק לכבל   .9

החשמלי או התקע. בידקו את המכשיר ואת הכבל 
החשמלי על בסיס קבוע. במידה והמכשיר לא פועל 

כראוי או ניזוק בכל צורה שהיא, הפסיקו מיד את 
השימוש והתקשרו לשירות הלקוחות.

לעולם אל תשתמשו בשקע חשמלי שנמצא מתחת   .10 
לגובה הדלפק.

אל תניחו את המכשיר ותאפשרו לכבל להתנדנד   .11 
מעבר לקצוות השולחן, הדלפק או לגעת במשטחים 

חמים.
השתמשו רק באביזרים נלווים מומלצים                   .12 

הכלולים עם מכשיר זה או המאושרים על ידי חברת          
SharkNinja. השימוש באביזרים נלווים או צירופים 

שאינם מומלצים על ידי חברת SharkNinja עלולים 
לגרום לשריפה או פציעה.

לפני הכנסת כל אביזר נלווה אל תוך המכשיר,           .13 
יש לוודא שהאביזר נקי ויבש.

אין להשתמש במכשיר בלי להתקין את מגן הנתזים   .14 
ואת סיר הבישול המתפרק.

 אנא קראו ועיינו בכל ההנחיות לפני התפעול והשימוש במכשיר.
 אנא הימנעו ממגע עם משטחים חמים. השתמשו תמיד במיגון ליד על מנת למנוע כוויות.  

 לשימוש פנימי וביתי בלבד. 

- Ninja® FoodiTM Grill-אנא קראו את כל ההנחיות לפני השימוש בגריל ה
בזמן השימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד תמיד על צעדי בטיחות בסיסיים, 

הכוללים את הצעדים הבאים:

 אזהרה: 

שמרו את הוראות ההפעלה האלה

וודאו תמיד שהכיסוי סגור לחלוטין לפני התפעול.  .15
אל תזיזו את המכשיר בזמן פעולתו.  .16

אל תכסו את פתח כניסת האוויר או את פתח יציאת   .17
האוויר במן פעולת היחידה. פעולה זו תמנע בישול 

אחיד ועלולה לגרום נזק למכשיר או לגרום לו לחימום 
יתר.

אל תגעו במשטחים חמים. משטחי המכשיר חמים   .18
בזמן ואחרי פעולתו. על מנת למנוע כוויות או פציעה, 

השתמשו תמיד בבדי מיגון או בכפפות מטבח      
מבודדות, והשתמשו תמיד בידיות ובכפתורים.

אל תגעו באביזרים הנלווים במהלך או מיד לאחר   .19
הבישול. פלטת הגריל והסל מתחממים מאוד במהלך 
תהליך הבישול. הימנעו ממגע פיזי בזמן מגע האביזר 

הנלווה מהמכשיר. על מנת למנוע כוויות או פציעות 
היו תמיד זהירים בזמן הממשק עם המכשיר. אנו 

ממליצים להשתמש בסכו"ם בעל ידית ארוכה וכן בדי 
מיגון או כפפות מטבח מבודדות.

אל תשתמשו במכשיר זה לצורך טיגון עמוק.  .20
על מנת למנוע סכנת מחלות, השתמשו תמיד        .21
במדחום על מנת לבדוק אם האוכל שלכם הגיע 

לטמפ' המומלצת. 
במקרה של שריפת שומן או במקרה שיוצא מהיחידה   .22

עשן שחור, נתקו אותה מיד מהחשמל. אנא המתינו 
שהעשן יפסיק לפני הסרת כל אביזר נלווה.

אנא עיינו בפרק ניקוי ותחזוקה לקבלת פרטים על   .23
פעולות תחזוקה קבועות עבור המכשיר.

על מנת לנתק את המכשיר, לחצו על כל הבקרים   .24
למצב off ואז נתקו את המכשיר מהחשמל כשהוא 

אינו בשימוש או לפני ניקוי, פירוק, הכנסת או הוצאת 
חלקים ולצורך אחסון.

אל תנקו בעזרת ספוגי ברזל. הדבר עלול                  .25
לגרום לפירוק של הספוג, ומגע בין הברזל של 

הספוג לחלקים חשמליים. דבר זה עלול לגרום                  
להתחשמלות.

ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים.  .26
אל תמקמו את המכשיר על או ליד כירת גז או כירה   .27

חשמלית או בתוך תנור חם.
אנא נקטו במשנה זהירות בזמן הזזת המכשיר בזמן   .28

שהוא מכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים



TEMP השתמשו בחצי TEMP מעלה  ומטה 
 על מנת להתאים את טמפ‘ הבישול לכל 

פונקציה. בזמן הבישול בפונקציית הגריל, לחצו 
שוב ושוב על כפתור ה-GRILL או השתמשו 

בחצים למעלה או למטה על מנת להתאים את 
טמפ‘ הבישול.

TIME השתמש בחצי TIME מעלה  ומטה 
 על מנת להתאים את זמן הבישול לכל 

פונקציה.

START/STOP לאחר בחירת טמפ‘ וזמן, יש 
ללחוץ על כפתור START/STOP לתחילת 

הבישול.

 STANDBY
היחידה תפסיק להאיר אם פעולת הבישול לא 
מתקיימת ולא הייתה אינטראקציה עם פאנל 

הבקרה למשך 10 דקות.

כפתורי פונקציה

AIR FRY

חלקים

מברשת ניקוי       
עם מגרד

פלטת גריל
תצוגת פאנל הבקרה מראה ציפוי קרמי

 .HH:MM את הזמן בפורמט
התצוגה להלן מראה 20 דקות

GRILL תוכלו לעשות גריל בתוך הבית תוך 
יצירת צריבה שווה, סימני גריל וטעם של גריל.

AIR FRY לפריכות וקראנץ עם מעט או אפילו 
ללא שמן.

ROAST לריכוך בשר, קליית ירקות ועוד.

BAKE לאפיית עוגות, פינוקים, קינוחים 
ועוד 

DEHYDRATE לייבוש בשרים, פירות וירקות 
ליצירת חטיפי בריאות ביתיים.

כפתורי הפעלה:
כפתור POWER כאשר היחידה מחוברת 

לחשמל, יש ללחוץ על לחצן POWER  על 
מנת להפעיל את היחידה. לחיצה על כפתור 

זה במהלך הבישול תעצור את פעולת הבישול 
הנוכחית ותכבה את המכשיר.

סל טיגון
ציפוי קרמי

סיר בישול 
ציפוי קרמי

מגן נתזים             
)ניתן להסרה(

יחידה מרכזית 
)כבל חשמלי אינו מוצג(

פתח כניסת אוויר

פתח יציאת אוויר 
חם

כלי לאיסוף עודפי 
שומן

פאנל בקרה

מכסה

הערה: ניתן לרכוש אביזרים נלווים נוספים ב 08-9189199. 

הערה: לא כל הפונקציות כלולות בכל מודל

הערה: על מנת להתאים את הטמפ‘ או את      
הזמן במהלך הבישול, יש ללחוץ על החצים
מעלה או מטה. היחידה תחזור לפעול לפי 

ההגדרות הללו.

FOODITM GRILL מאפיינים

לפני השימוש הראשון
יש להסיר את כל חומרי האריזה, תגיות הפרסום והסרט הדביק מהיחידה.  .1

יש להסיר את כל האביזרים הנלווים מהאריזה ולקרוא בקפידה את המדריך למשתמש.               .2
אנא הסבו תשומת לב מיוחדת להנחיות התפעול, לאזהרות ולצעדי הבטיחות החשובים, על מנת 

למנוע פציעה או נזק לרכוש.
אנא שטפו את פלטת הגריל, את מגן הנתזים, סל הטיגון, מברשת הניקוי וסיר הבישול במי סבון   .3

חמימים. לאחר מכן שטפו את הסבון ויבשו היטב. פלטת הגריל, מגן הנתזים, סל הטיגון, מברשת 
הניקוי וסיר הבישול ניתנים גם לשטיפה במדיח כלים. אין לשטוף את היחידה המרכזית במדיח 

כלים!
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LOW 
200°C

MEDIUM 
230°C

HIGH 
260°C

MAX  
up to 265°C

- נקניקים
- שימוש   
  ברוטב  

  ברביקיו  
  סמיך

- קלצונה

- בשר קפוא
- בשר  

  במרינדה/  
  רוטב

- סטייק
- עוף

- המבורגר
- נקניקיות

-ירקות
-פירות
-פיצות

-קבב

AIR FRY

AIR FRY

260C AIR FRY

AIR FRY

FOODITM GRILL השימוש בגרילFOODITM GRILL השימוש בגריל
מגן נתזים

ממוקם בצדו התחתון של המכסה. מגן הנתזים 
שומר על גוף החימום נקי ומונע עשן. מגן נתזים 

ניתן להסרה לצרכי ניקוי, אבל אנו ממליצים 
להשאירו במקומו בזמן הבישול.

הסרת מגן הנתזים
הסירו את מגן הנתזים לצרכי ניקוי לאחר 

כל שימוש. ראשית יש לאפשר למגן הנתזים 
להתקרר לחלוטין. לאחר מכן יש להסירו על 
ידי שימוש באגודל על מנת לשחרר לשונית 

הנעילה הקדמית, על ידי דחיפה כלפי מעלה 
ושימוש ביד השנייה על מנת למשוך את אחד 

התופסנים כלפיכם. פעולה זו תשחרר את מגן 
הנתזים, ותאפשר לכם למשוך אותו אל מחוץ 

למגרעת שלו, לאורך חלקו האחורי של המכסה.

GRILLCONTROL טכנולוגיית
הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לכם בקרה על טמפ‘ 

פלטת הגריל לקבלת בישול מדויק, ולמניעת 
היווצרות עשן במטבח.

בזמן השימוש בפונקציית הגריל, תצטרכו לבחור 
את הגדרת הטמפ‘ של פלטת הגריל. להלן מספר 

המלצות לרמות טמפ‘ עבור מצרכים נפוצים

פונקציות בישול
GRILL

מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר   .1
המגרעת מיושרת עם הבליטה האחורית 

של היחידה המרכזית. לאחר מכן יש למקם 
את פלטת הגריל בסיר, כאשר הידיות פונות 

כלפי מעלה. יש לוודא שמגן הנתזים במקומו 
ולסגור את המכסה.

לחצו על כפתור GRILL. ברירת המחדל של   .2
הגדרת הטמפ‘ תאיר בצדו השמאלי של 

פאנל הבקרה וטמפ‘ אוויר מתאימה תופיע 
על מסך התצוגה. יש ללחוץ על כפתור 

ה-GRILL או על חצי TEMP מעלה ומטה על 
מנת להתאים את הגדרת הטמפ‘.

לחצו על חצי TIME מעלה ומטה על מנת   .3
להגדיר את זמן האפייה בקפיצות של דקה, 

עד 30 דקות.

לחצו על START/STOP על מנת להתחיל   .4
חימום מראש . המילה PRE תופיע על מסך 

התצוגה, ופס התקדמות יופיע. חימום מראש 
עלול לקחת כ-8 דקות, בהתאם לטמפ‘ 

שנבחרה בהגדרת הטמפ‘.

כאשר החימום מראש מסתיים, היחידה   .5
תשמיע צפצוף והכיתוב Add Food יופיע 

         על מסך התצוגה.

פתחו את המכסה ומקמו את המצרכים על   .6
פלטת הגריל. ברגע שהמכסה סגור, הבישול 

יתחיל והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפצף   .6
והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש 

לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת 
המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף 

המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם 
לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל 

את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו 
על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, 

ואז לחצו על כפתור
.START/STOP         

מעבר למצב גריל לאחר שימוש בפונקציה 
אחרת

אם היחידה כבר חמה עקב שימוש בפונקציה 
אחרת, ופלטת הגריל בטמפ‘ החדר כשאתם 

מניחים אותה בתוך היחידה, עלולה להופיע מיד 
ההודעה „add food“ על המסך. אנו ממליצים 
לאפשר לפלטת הגריל להתחמם במשך לפחות 
6 דקות לפני הנחת המזון עליה. ככל שהיחידה 

ממשיכה לפעול ופלטת הגריל ממשיכה להתחמם, 
ההודעה add food תישאר על המסך עד לפתיחת 

המכסה והנחת המזון על הפלטה. 

בישול מנות עוקבות
כאשר אתם מבשלים יותר משתי מנות בזו אחר 

זו על הגריל, אנו ממליצים לרוקן את השמן/שומן 
מסיר הבישול המתפרק. הדבר יעזור למנוע שריפת 

שומן ויעזור למנוע עשן.
אנו גם ממליצים לאפשר לפלטת הגריל להתחמם 
חזרה למשך לפחות 3-5 דקות בין מנה למנה, על 

מנת לוודא קבלת סימני גריל וצריבה.

מגן נתזים
על מנת להתקין את מגן הנתזים, יש ללחוץ 
בעדינות את מגן הנתזים אל חלקו האחורי 

של המכסה. יש להכניס את התופסן האחורי 
שעל המגן אל המגרעת שבחלקו האחורי של 

המכסה. לאחר מכן יש ללחוץ את מגן הנתזים 
כלפי מעלה עד שהוא מתחבר לתופסן שבחלקו 

הקדמי של המכסה. 

לשונית נעילה
תופסן קדמי

הערה: היחידה עלולה ליצור עשן במהלך תהליך
הבישול. להפחתת עשן, אנו ממליצים להשתמש 

בשמן קנולה, קוקוס, אבוקדו, לפתית או שמן צמחי
אחר במקום שמן זית.

הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את המכסה 
על מנת לבדוק או להפוך את המזון. 

הטיימר יעצור בזמן פתיחת המכסה ויחזור לפעול
באופן אוטומטי לאחר סגירתו.

הערה: במידה ומבשלים מספר מנות בזו אחר זו, 
יש לרוקן את השמן מתוך סיר הבישול המתפרק 

לאחר כל 2 מנות. פעולה זו תמנע מהשמן להישרף
ותימנע יצירת עשן.

הערה: היחידה עלולה לייצר עשן בזמן בישול בשרים
בחום גבוה מזה המומלץ. לטבלאות בישול נוספות, 

יש לעיין במדריך להשראה או לבקר 
www.sarig.com באתר
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200C AIR FRY

AIR FRY

AIR FRY

AIR FRYAIR FRY

170C AIR FRY

GRILLCONTROL
AIR FRY

AIR FRY

FOODITM GRILL השימוש בגריל
AIRFRY טיגון באוויר חם

מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה   .1
כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם 

הבליטה שביחידה המרכזית. יש למקם 
את סל הטיגון בתוך הסיר, ואז לסגור את 

המכסה.

ROAST צלייה
מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר   .1

המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה 
ביחידה המרכזית. לאחר מכן סגרו את 

המכסה.

לחצו על כפתור ROAST. הגדרת ברירת   .2
המחדל של הטמפ‘ מופיע. השתמשו בחצי 
TEMP מעלה ומטה על מנת להתאים את 

הטמפ‘.

לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע   .5
צפצוף והמילים ADD FOOD יופיע על מסך 

התצוגה.

פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בתוך   .6
הסיר. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול יתחיל, 

והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

השתמשו בחצי TIME מעלה ומטה על מנת   .3
להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של 15  

דקות עד זמן של 4 שעות.

לחצו על כפתור START/STOP על מנת   .4
 PRE להתחיל את החימום מראש. הכיתוב

יופיע על מסך התצוגה, ופס ההתקדמות 
יופיע. חימום מראש עלול לקחת עד 3 דקות, 

בהתאם לטמפ‘ אותה בחרתם.

הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג

 AIR FRY על כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור
המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. 

יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים
בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, 

יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור. 
דלגו לשלב 7 להנחיות נוספות.

הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג 

.ROAST על כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור
המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. 

יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים
בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, 

יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את
המכסה ולבדוק את מצב האוכל. 

הטיימר יעצור כאשר המכסה פתוח ויחזור
אוטומטית לפעולה לאחר סגירת המכסה.

הערה: על מנת להמיר מתכוני תנור סטנדרטיים,
יש להפחית את הטמפ‘ ב-5 מעלות. בדקו את

המזון לעיתים תכופות על מנת למנוע 
בישול יתר.

לחצו על כפתור AIR FRY. הגדרת ברירת   .2
המחדל של הטמפ‘ תופיע. יש להשתמש 

בחצי TEMP מעלה ומטה על מנת 
להתאים את הטמפ‘.

לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע   .5
צפצוף, והמילים ADD FOOD יהבהבו על 

מסך התצוגה.

פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בסל   .6
הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול יתחיל 

והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים   .7
לנער את המרכיבים לעיתים קרובות. בזמן 
פתיחת המכסה, פעולת היחידה תעצור. יש 

להשתמש במלקחיים עם קצוות מסיליקון על 
מנת להקפיץ את המנה או להשתמש בכפפות 
מטבח מבודדות בזמן ניעור סל הטיגון. לאחר 

שסיימתם, יש להניח שוב את הסל במקומו 
ולסגור את המכסה. הבישול יחזור לפעול באופן 

אוטומטי לאחר סגירת המכסה.

לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תשמיע   .8
צפצוף והמילה END יופיע על מסך התצוגה. יש 

להשאיר את המכסה פתוח לאחר הוצאת המנה, 
כך שהיחידה תוכל להתקרר במהירות. גוף 

המכשיר העשוי פלדת אל חלד יהיה חם לאחר 
הבישול. במידה ונדרש זמן בישול ארוך יותר, 

לחצו על חץ TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, 
START/STOP ואז לחצו על כפתור

יש להשתמש בחצי TIME למעלה ולמטה   .3
על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות 

של דקה, עד ל-60 דקות.

לחצו על כפתור START/STOP על מנת   .4
להתחיל חימום מראש. קו ההתקדמות 

יופיע. חימום מראש עלול לקחת              
עד 3 דקות, בהתאם לטמפ‘ אותה 

בחרתם.

לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפצף   .7
והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש 

לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת 
המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף 

המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם 
לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל 

את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו 
על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, 

ואז לחצו על כפתור
.START/STOP         
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AIR FRY

AIR FRY

AIR FRY

60C AIR FRY

AIR FRY

150C AIR FRY

AIR FRY

BAKE אפייה
הניחו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר   .1

המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה 
שביחידה המרכזית. לאחר מכן סגרו את 

המכסה.

DEHYDRATE ייבוש מזון

מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר   .1
המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה 

שביחידה המרכזית. יש למקם את סל הטיגון 
בתוך הסיר, ואז לסגור את המכסה.

לחצו על כפתור DEHYDRATE. הגדרת   .2
ברירת המחדל של הטמפ‘ תופיע. השתמשו 
בחצי TEMP מעלה ומטה על מנת להתאים 

את הטמפ‘.

השתמשו בחצי TIME מעלה ומטה על מנת   .3
להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של 15 

דקות עד זמן של 12 שעות.

לחצו על כפתור START/STOP על מנת   .4
להתחיל את הבישול. אין צורך בחימום 

מראש.

לאחר סיום זמן הייבוש, היחידה תשמיע   .5
צפצוף והמילה END תופיע על מסך 

התצוגה. ניתן להוציא את המזון ולסגור את 
המכסה.

לחצו על כפתור BAKE. הגדרת ברירת   .2
המחדל של הטמפ‘ תופיע. יש להשתמש 

בחצי TEMP למעלה ולמטה על מנת 
להתאים את הטמפ‘. 

לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע  .5
         צפצוף, והמילים ADD FOOD יהבהבו על 

מסך התצוגה.

פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים   .6
בסיר או בתבנית האפייה* ישירות בתחתית 

הסיר, וסגרו את המכסה על מנת להתחיל 
את הבישול. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול 

יתחיל והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

*תבנית האפייה 
  איננה כלולה

נקו את היחידה באופן יסודי לאחר כל שימוש. 
אפשרו תמיד למכשיר להתקרר לפני הניקוי.

נתקו את היחידה מהחשמל לפני הניקוי. השאירו 	 
את המכסה פתוח לאחר הוצאת המזון, על מנת 

לאפשר לה להתקרר מהר יותר.
על מנת לנקות את היחידה המרכזית ואת פאנל 	 

הבקרה, יש לנגבם עם מטלית לחה.
סיר הבישול, פלטת הגריל, סל הטיגון, מגן הנתזים, 	 

מברשת הניקוי וכל אביזר נלווה כלול אחר של 
גריל Ninja Foodi ניתנים לשטיפה במדיח.

במקרה של שטיפה ביד, יש להעזר במברשת הניקוי 	 
לניקוי החלקים. יש להשתמש בקצה הנגדי של 

המברשת, על מנת לסייע

בשחרור רטבים או גבינות שנדבקו למשטח. יש   
להשאיר לייבוש או לנגב במגבת לאחר שטיפה ביד.

במידה ונדבקו שיירי שומן או מזון לפלטת הגריל, 	 
למגן הנתזים, או לכל חלק אחר שניתן להסרה, 

יש להניחם בכיור או לערום אותם בתוך הסיר 
ולמלא במי סבון חמימים. יש להשרות במים למשך 

מס‘ שעות או למשך הלילה. לאחר ההשריה, יש 
להשתמש במברשת על מנת לנקות כל חלק 

בנפרד.
לאורך זמן עלול להצטבר שומן על חלקו הפנימי 	 

של מגן הנתזים ועל מסגרתו. השרייתו של מגן 
הנתזים במים למשך הלילה תעזור לרכך את כתמי 

השומן. לאחר ההשריה, יש להשתמש במברשת 
הניקוי על מנת להסיר את כתמי השומן ממסגרת 

המגן ומחלקו הפנימי.

יש להשתמש בחצי TIME למעלה ולמטה    .3
על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות 

של 15 דקות, עד ל-4 שעות.

לחצו על כפתור START/STOP על מנת   .4
להתחיל חימום מראש. מילה PRE תופיע   

על המסך וקו ההתקדמות יופיע. חימום 
מראש עלול לקחת עד 3 דקות, בהתאם 

לטמפ‘ אותה בחרתם.

הערה: על מנת להמיר מתכוני תנור סטנדרטיים, 
יש להפחית את הטמפ‘ ב-25 מעלות פרנהייט. 
בדקו את המזון לעיתים תכופות על מנת למנוע

בישול יתר.

הערה: פונקציית הייבוש לא כלולה בכל הדגמים.

הערה: במהלך הייבוש, ניתן לפתוח את המכסה
ולבדוק את מצב המזון. הטיימר יעצור כאשר

המכסה פתוח ויחזור אוטומטית לפעולה לאחר
סגירת המכסה.

הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג על

.BAKE כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור
המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. 

יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים
בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, יתחיל

הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור. 

הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את המכסה
ולבדוק את מצב האוכל. הטיימר יעצור כאש

המכסה פתוח ויחזור אוטומטית לפעולה לאחר
סגירת המכסה.

הערה: לעולם אל תשתמשו בכלים או חומרים
שוחקים. לעולם אל תטבלו את היחידה

המרכזית במים או בכל נוזל אחר.

FOODITM GRILL השימוש בגריל

FOODITM ניקוי גריל
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לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפצף   .7
והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש 

לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת 
המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף 

המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם 
לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל 

את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו 
על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, 

ואז לחצו על כפתור
.START/STOP         
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מדריך לפתרון בעיות
המילים ADD FOOD מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.  •

היחידה סיימה את שלב החימום מראש והגיע הזמן להוסיף את המצרכים.   
המילים SHUT LID מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.  •
המכסה פתוח ויש לסגור אותו על מנת להתחיל את פעולת הפונקציה שנבחרה.   
המילים ADD POT מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.  •

הסיר אינו מותקן בתוך היחידה.   
האות E מופיעה על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.  •

היחידה אינה מתפקדת כראוי. אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות 08-9989199.    
?START/STOP מדוע מופיעים אורות מהבהבים לאחר שאני לוחץ/ת על  •

זהו פס ההתקדמות המציין את התקדמות פעולת החימום מראש.   
מדוע פס ההתקדמות של החימום מראש לא מתחיל מההתחלה?  •

כאשר היחידה חמה משימוש קודם, היא לא תזדקק לזמן המלא לחימום מראש.   
האם עלי להוסיף את המצרכים לפני או אחרי החימום מראש?  •

אנא אפשרו לחימום מראש לסיים את פעולתו לפני הוספת המצרכים  
מדוע היחידה שלי מוציאה עשן?  •

בזמן השימוש בפונקציית הגריל, בחרו תמיד את הגדרת הטמפ' המומלצת. ניתן למצוא את הטמפ' המומלצות   
במדריך להתחלה מהירה ובמדריך להשראה. אנא וודאו שמגן הנתזים מותקן כראוי.

איך אפשר לעצור לרגע את פעולת היחידה כדי לבדוק את מצב האוכל?  •
כאשר המכסה נפתח במהלך פעולה, היחידה תעצור אוטומטית את פעולתה.  

האוכל שלי נשרף.  •
אל תוסיפו את המזון עד לסיום פעולת החימום מראש. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנא בידקו את               

ההתקדמות לאורך הבישול, והוציאו את המזון כשהוא ברמת ההשחמה הרצויה. הוציאו את המזון מיד לאחר שזמן 
הבישול מסתיים על מנת להימנע מבישול יתר. 

המזון שלי לא מתבשל בזמן טיגון אוויר  •
לקבלת השחמה שווה, אנא וודאו שהמצרכים מסודרים בשכבה שווה על תחתית סל הטיגון, בלי חפיפה. נערו את   

המזון במהלך הבישול על מנת שלא יידבקו, ולקבלת פריכות שווה.
מדוע המזון שלי מתעופף בזמן טיגון אוויר?  •

מדי פעם יעיף המאוורר מזונות קלים בתוך סל הטיגון. על מנת למנוע זאת, יש לאבטח מזונות קלים )כמו הפרוסה   
העליונה בכריך( בעזרת קיסם שיניים.

האם אני יכול להשתמש בטיגון אוויר עבור מזון בבלילה?  •
כן, אולם עליך להשתמש בטכניקה נכונה. ראשית יש לטבול בקמח אח"כ בביצה ולבסוף בפירורי לחם. אנא ודאו   

שאתם לוחצים את פירורי הלחם לתוך המזון, כך שהם יידבקו למקומם. פירורי לחם לא דבוקים יעופו ממקומם עקב 
פעולת המאוורר.

תצוגת פאנל הבקרה לא מוארת יותר.  •
היחידה כבויה. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה על מנת להאיר אותה שוב.  

האם ניתן לבטל או לעקוף חימום מראש?  •
אנו ממליצים מאוד לבצע חימום מראש, על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר. ניתן לדלג על חימום מראש   

על ידי בחירה חוזרת של הפונקציה לאחר לחיצה על כפתור START/STOP. עם זאת, לא ניתן לבטל את החימום 
מראש כאשר משתמשים בפונקציית הגריל.

כיצד ניתן לנקות לעומק את מגן הנתזים?  •
יש לנקות את מגן הנתזים לאחר כל שימוש, וכן ניתן לנקותו במדיח כלים. לאורך זמן עלול להצטבר שומן על חלקו   
הפנימי של מגן הנתזים ועל מסגרתו. השרייתו של מגן הנתזים במים למשך הלילה תעזור לרכך את כתמי השומן. 

לאחר ההשריה, יש להשתמש במברשת הניקוי על מנת להסיר את כתמי השומן ממסגרת המגן ומחלקו הפנימי.

חלקי חילוף
www.sarig.com -על מנת להזמין חלקים או אביזרים נלווים נוספים, בקרו באתר האינטרנט שלנו
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