הוראות הפעלה
קומקום חשמלי
דגם102004/102102/102101/102100 :

הערה

אם יש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל ,היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים ,לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון
של המכשיר לחשמל.

אזור תעשיה נשר ת.ד 841 .רמלה  , 7210702מחלקת שרות לקוחות :טלפון  ,08-9189199פקס 08-9189188

לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם קומקום זה מתוצרת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר ,תוך הקפדה על
הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות .ללא חשבונית
רכישה ,אין תוקף לתעודת האחריות.

קומקום חשמלי מסורתי
• אנא קראו הוראות אלו ושמרו עליהן.
• כדי לקבל את המיטב מן הקומקום שלכם....
• בטיחות תחילה
מזגו תמיד את המים באיטיות ובזהירות למניעת התזת מים רותחים.
• רוקנו את המים מן הקומקום לאחר ההרתחה הראשונה
לניקוי כל המשקעים שנותרו בקומקום לאחר הליך הייצור.
• הסירו אבנית בהתאם לקשיות המים באזורכם
חשוב להסיר אבנית כיוון שהיא פוגעת בביצועי הקומקום ובכיבוי האוטומטי.
• קומקומי הרתחה מהירה פועלים אחרת
הקומקום שלכם הוא דגם הרתחה מהירה ,יתכן כי ירעש יותר בעת הרתיחה ויכבה לפתע ללא צליל שיורי  -זו תופעה רגילה.
• גוף חימום השקט
בקומקום זה גוף חימום שנועד להפחית את הרעש בעת הרתיחה .אנא ציינו לפניכם כי רעש מועט עדיין ייפלט
מקומקום זה בעת הליך הרתיחה
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הסרת אבנית
חשוב :היות ומכשיר זה מצויד בגוף חימום נסתר ,יש להסיר ממנו את האבנית בסדירות .תדירות הסרת האבנית מותנית בשימוש
ובקשיות המים באזורכם.
• אבנית מופרזת עלולה לגרום לכיבוי המכשיר לפני הרתיחה ,לפגום בגוף החימום ולבטל את תוקף האחריות.
חיוני לבצע הסרת אבנית סדירה.
• הסירו אבנית קשה באמצעות מוצר הסרת אבנית מתאים לפלדת אל חלד ,לזכוכית או לפלסטיק.
• לקומקומי פלדת אל חלד אנא פעלו בזהירות לפי הוראות אלו.
• לחילופין ,ניתן להשתמש בגבישי חומצת לימון  /מלח לימון (למכירה ברוב בתי המרקחת) כלהלן:
 .1מלאו את המכשיר כדי ¾ ,הרתיחו ,נתקו את המכשיר מן החשמל (הוציאו את הקומקום האלחוטי מיחידת הבסיס),
והעמידו אותו בכיור או בקערה ריקה.
 .2הוסיפו בהדרגה  50גרם גבישי חומצת לימון  /מלח לימון למים ,ואז השאירו את הקומקום לעמוד.
אל תשתמשו בתמיסה מרוכזת יותר.
 .3בתום התסיסה ,רוקנו את המכשיר ושטפו אותו ביסודיות במים קרים.
 .4נגבו את צדו החיצוני של המכשיר ביסודיות במטלית לחה להסרת שרידי החומצה העלולים לפגום בגימור.
חשוב :ודאו כי חיבורי החשמל יבשים לחלוטין לפני שימוש חוזר במכשיר.
• יש להסיר משקעי אבנית בעזרת חומר להסרת אבנית או מלח לימון.
• אין להפעיל את הקומקום בזמן ניקוי האבנית.

ניקוי ותחזוקה
• אזהרה :נתקו תמיד את התקע מן החשמל והניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
• נגבו את צדו החיצוני של הקומקום במטלית לחה.
• חשוב :אל תשתמשו בחומרי ניקוי משפשפים על צדו החיצוני של המכשיר ,הם עלולים לשרוט את פני השטח.

אזהרה

יש להקפיד שלא יבוא במגע חומר מסיר אבנית בחלקו החיצוני של הקומקום .חומר מסיר אבנית עלול לפגוע
בצבעו של הקומקום.

7

לפני השימוש הראשון

מבט על המכשיר

לפני השימוש הראשון במכשיר ,מלאו במים ,הרתיחו ושפכו.

 .1ידית
 .2ידית מכסה
 .3מכסה
 .4פיה
 .5סמן מפלס מים
 .6מתג הפעלה
 .7נורית נאון
 .8מחבר 3600
 .9יחידת בסיס

הפעלת המכשיר
 .1ככל שניתן ,מלאו מים דרך הפייה ,כיוון שכך תסייעו לשחרור המסנן מהצטברות אבנית.
ודאו תמיד כי המים בקומקום מולאו לפחות עד מפלס המינימום הנראה בסמן מפלס המים.
הרתיחו רק אם כמות המים הדרושה לחיסכון בחשמל.
 .2הניחו את הקומקום על יחידת הבסיס ,וודאו כי הקומקום נמצא על מחבר .3600
מחבר  3600מאפשר להניח את הקומקום בכל תנוחה .אידיאלי לשימוש ביד ימין או שמאל,
ונוח להנחה על משטח העבודה.
 .3חברו לשקע החשמל בקיר.
 .4הפעילו את הקומקום .אור "מופעל" יידלק.
 .5עם רתיחת המים הקומקום יכבה אוטומטית.
אם אתם משתמשים בקומקום לראשונה ,שפכו את המים שרתחו ומלאו מחדש.
 .6הרימו את הקומקום מיחידת הבסיס בעזרת הידית וודאו לאחוז בקומקום באופן אופקי.
לרתיחה חוזרת ,הפעילו  ONשוב .אם הקומקום כבה זה עתה ,המתינו דקה לפני הפעלתו מחדש.
אם לא תמלאו מים בכמות מספקת או אם תפעילו את הקומקום כאשר הוא ריק ,מפסק הבטיחות יבצע כיבוי
אוטומטי .אם כך קרה ,מלאו מים מחדש והמתינו מספר דקות על מנת להניח לגוף החימום להתקרר,
ואז השתמשו בקומקום כרגיל.

הוצאת המסנן
 .1פתחו את המכסה.
 .2הרימו את המסנן כלפי מעלה מן המחזיק.
 .3לחיבור חוזר של המסנן ,הסיטו אותו לתוך מנתבי הדופן הצדדית של מחזיק המסנן עד לנקישה במקום.

דרישות חשמל

• אזהרה :אם המסנן לא חובר כהלכה ,המכסה לא ייסגר ויינעל היטב.

ודאו כי המתח על לוחית הדירוג של המכשיר זהה לאספקת החשמל הביתי שלכם ,החייבת להיות  230וולט AC
(זרם חילופין).
אם השקעים בביתכם אינם מתאימים לתקע שסופק עם המכשיר ,יש להוציא את התקע ולהתקין תקע מתאים.

גוף חימום שקט
• גוף ההרתחה השקט נמצא בתוך הקומקום בתחתית .
• גוף ההרתחה השקט תוכנן להפחתת רעש הקומקום בעת הרתיחה.
• עם זאת ,רעש מסוים ייפלט מן הקומקום בהליך הרתיחה.
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אזהרה :יש להשמיד תקע שהוסר מן הכבל ,כיוון שתקע עם חיווט גמיש חשוף מהווה סיכון בהכנסה לשקע חשמל פעיל.
אזהרה :מכשיר זה חייב בהארקה.
• כדי להגן מפני סכנת התחשמלות ,אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
• אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת על ידי היבואן.
• יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר

3

הוראות בטיחות חשובות
השימוש בכל מכשיר חשמלי דורש כללי בטיחות הגיוניים כלהלן.
ראשית קיים סיכון פגיעה או מוות ושנית סיכון למכשיר .אלה מצוינים בטקסט בשתי המוסכמות הבאות:
אזהרה :סכנה לבני אדם!
חשוב :נזק למכשיר!
בנוסף ,אנו מציעים את עצות הבטיחות הבאות

מיקום
• המכשיר נועד לשימוש ביתי.
• הוא אינו מתאים לשימוש במטבחי צוות בסביבת חנויות ,משרדים ואזורי עבודה אחרים.
• הרחיקו תמיד את המכשיר מקצה משטח העבודה.
• ודאו כי נעשה שימוש במכשיר על משטח אופקי ויציב.
• אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית או סמוך למים.
• אזהרה :אל תניחו את המכשיר על מגש מתכת או משטח מתכתי כאשר הוא בשימוש.

כבל החשמל
• אל תניחו לכבל לתלות מעבר לקצה משטח העבודה במקום בו יהיה נגיש לילדים.
• אל תניחו לכבל לעבור דרך חלל פתוח ,למשל בין שקע נמוך לשולחן.
• אל תניחו לכבל לעבור מעל כיריים או אזור חם העלול לפגוע בכבל.
• כבל החשמל אמור להגיע מן השקע לבסיס היחידה מבלי לאמץ את החיבורים.
• אם כבל החשמל ניזוק חובה להחליפו על ידי היצרן ,סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכון.

בטיחות אישית
• אזהרה :להגנה מפני אש ,התחשמלות ופגיעה אישית אל תטבלו את הכבל ,התקע והמכשיר במים או נוזל אחר.
• שמרו תמיד על יובש הבסיס האלחוטי ,במיוחד סביב אזור החיבור .נתקו את החשמל לפני הייבוש.
הניחו לו להתייבש לחלוטין לפני חיבור מחדש לאספקת החשמל.
• תמיד מזגו מים חמים באיטיות ובזהירות מבלי להטות את המכשיר מהר מדי למניעת שפיכה והתזה.
• יש לנקוט בזהירות יתרה בעת העברת מכשיר המכיל נוזל חם.
• אל תגעו במשטחים חמים ,השתמשו בידיות או בכפתורים.
• סגרו תמיד את המכסה אם ניתן ושמרו על המסנן במקומו.
• הימנעו ממגע עם קיטור נפלט כאשר המים רותחים או מיד לאחר הכיבוי.
• היזהרו בפתיחת המכסה כאשר המכשיר חם.
• אל תפתחו את המכסה כאשר המים רותחים.
• אל תמלאו מעל סימן  ,MAXאחרת עלולים להיפלט מים רותחים.
• אל תחזיקו את המתג בעמדת  ONאו תטפלו במתג כדי לקבע אותו בעמדת ,ON
כיוון שעלול להיגרם נזק למנגנון ההפעלה והכיבוי.
• אל תעבירו את הקומקום כאשר הוא מופעל.
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• נתקו מן השקע לפני הניקוי .הניחו לקומקום להתקרר לפני חיבור או הסרת חלקים ולפני הניקוי.
• הניחו לקומקום להתקרר לפני חיבור או הסרת חלקים ולפני הניקוי.
• ודאו כי הקומקום כבוי לפני הסרתו מן הבסיס.
• מכשיר זה לא נועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות ,חושיות או שכליות מוגבלות,
או חוסר ניסיון וידע ,אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או מנטליות מופחתות,
או העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי
להבטיח ,שהם משחקים עם המכשיר.
• הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

טיפול בכוויות
• הזרימו מייד מים קרים על האזור הנפגע .אל תעצרו להסרת בגדים .קבלו סיוע רפואי מהיר.

שיקולי בטיחות אחרים
• אל תשאירו מכשיר ללא השגחה כאשר נעשה בו שימוש.
• אל תפעילו אף מכשיר עם כבל או תקע פגומים או לאחר תקלה במכשיר או אם ניזוק באופן כלשהו .התקשרו אל
לקבלת ייעוץ.
• שימוש באביזרים או כלים שלא הומלצו או נמכרו על ידי עלול לגרום לשריפה ,התחשמלות או פציעה.
• אל תנסו לחבר אף מכשיר אחר ליחידת הבסיס או לחבר מכשיר זה ליחידת בסיס אחרת.
• אל תשנו את המחבר באופן כלשהו.
• אל תשתמשו במכשיר למטרה שונה מהרתחת מים.
• אל תניחו את המכשיר על או סמוך למבערי גז או חשמל חמים או בתנור מחומם.
• אסור שהמכשיר יהיה מונח על יחידת הבסיס כאשר ממלאים בו מים.
• חברת ממליצה לא לתקן את כבלי החשמל של הבסיס האלחוטי .אם כבל החשמל ניזוק ,יש להשליכו ולהחליפו.
התקשרו לקו הסיוע לייעוץ.
• נתקו משקע החשמל כאשר הקומקום אינו בשימוש.
• יש להשתמש בקומקום רק עם יחידת הבסיס האלחוטית עמה סופק.
• אזהרה :אזור לטבול את המכשיר או הבסיס במים.
• זהירות :למניעת נזק למכשיר ,אל תשתמשו בחומרי ניקוי על בסיס אלקלי .השתמשו במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי.
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