בכל הקשור למדריך הפעלה זה
מכשיר זה מיוצר על פי תקנות האיגוד האירופאי ,על מנת להגן על המשתמש ככל הניתן מפני סכנות אפשריות .גם אם אתם מכירים את
סוג המכשיר ,יש לקרוא בקפידה את המדריך הזה לפני השימוש .השתמשו במכשיר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ,כדי למנוע תאונות
ונזק .שמרו על המדריך בהישג יד ,להתייעצות עתידית במקרה הצורך .אם אתם מחליטים להעביר את המכשיר לאדם אחר ,זכרו לצרף
אליו את ההוראות.
מטרת השימוש
באפשרותכם להשתמש במכשיר לשם הרתחת מים בלבד .לפי הנחיות היצרן ,אסור להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת ,דבר שיפגום
בחבות לנזק מכל סוג שהוא ,שייגרם עקב שימוש בלתי הולם במכשיר .שימוש בלתי הולם גורם גם להסרת האחריות מהמכשיר.

אזהרות מפני כוויות

•לעולם אל תמלאו את המכשיר מעבר לקו המקסימום ,כיוון שאתם מסתכנים בהתזה של מים רותחים.
•אל תפתחו את המכשיר בזמן שהמים רותחים.
•היזהרו שלא להתקרב למים חמים בזמן שאתם מכינים משקאות או מנקים ,מפני סכנת כוויות.
•כאשר אתם ממלאים את הקומקום ,הימנעו ממגע עם האדם אשר עולמים מהפיה והמכסה.
•אזהרה :אל תפתחו את המכשיר בזמן שהמים רותחים.
•השתמשו בידית על מנת להרים את הקומקום .
•במהלך השימוש ,המכשיר מתחמם .הימנעו ממגע עם הקומקום.

הנחיות בטיחות חשובות
קראו את ההנחיות שלהלן בקפידה.
• מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד או שימוש דומה ,למשל:
 באזורי בישול לשימוש על ידי צוות עובדי חנות ,משרד או סביבה מקצועית אחרת בחוות אורחים בבתי מלון ,מוטלים וסביבות מגורים דומות סוגי אירוח כגון צימריםB&B ,• אנו מסירים כל אחריות לנזק הנובע משימוש לקוי או כל שימוש פרט לשימוש המפורט כמכוסה בחוברת זו.
• מומלץ לשמור על האריזה המקורית ,כיוון ששירות תיקונים בחינם אינו מכסה נזק שנגרם עקב אריזה בלתי הולמת
של המוצר בעת המשלוח אל מרכז התיקונים המורשה.
• השימוש באביזרים שאינם מומלצים או שאינם מסופקים על ידי היצרן של המכשיר עשוי לגרום לסכנת שריפה ,זרם
חשמלי או פציעה לאנשים ,דבר שיפר את האחריות.
• המכשיר עומד בתקנות  (EC) No 1935/2004מתאריך  27/10/2004לחומרים הבאים במגע עם מזון.
• ניתן לאפשר לילדים מגיל  8ומעלה להשתמש במכשיר ,כמו גם לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות ,חושיות או מנטליות
או חסרי ניסיון וידע ,רק לאחר שקיבלו הנחיות הקשורות בשימוש במכשיר באופן בטיחותי והם מבינים את הסכנות
הכרוכות בו.
• יש לאסור על ילדים לשחק עם המכשיר או עם חלקיו.
• אין לאפשר לכבל החשמלי להיות במקום בו ילדים עשויים ללפות אותו.
• אין להשאיר את האריזה בהישג ידם של ילדים ,כיוון שהדבר עשוי לגרום לתאונה.
• במקרה שיש צורך להשליך את המכשיר לאשפה ,מומלץ לחתוך את כבל החשמל .מומלץ גם להסיר ממנו חלקים
העשויים להיות מסוכנים ,כולל כבל החשמל ,על מנת למנוע פציעה.
• יש לנתק את המכשיר כאשר הקומקום אינו בשימוש או לפני תחזוקה וניקוי.
• יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני שממלאים אותו במים .אין לעבור את קו המקסימום
המסומן.
• אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
• לעולם אל תתנו לבסיס של הקומקום ,לבסיס הטעינה ,לכבל החשמל או לתקע לבוא במגע עם מים ,עקב סכנת קצר
וזרם חשמלי.
• לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
• יש להשתמש במכשיר רק על משטח יציב ,עמיד בחום.
• אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל ,אם יש סימן ניכר לעין לנזק או דליפה .אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל
או התקע ניזוקו או אם המכשיר תקול .כדי למנוע תאונה ,כל התיקונים ,כולל החלפה של כבל החשמל ,חייבים
להתבצע על ידי שירות תיקונים מוסמך או איש צוות מטעמו.
• יש להציב את המכשיר במקום מואר ,ליד שקע נגיש.
•	 אזהרה :אין להציב את המכשיר על משטח משופע.
•	 אזהרה :וודאו שהמכשיר כבוי לפני שאתם מוציאים את הקומקום מבסיס הטעינה.
• אין להרים את המכשיר באמצעות אחיזה בגוף הקומקום או בכבל החשמל .יש להחזיק אותו אך ורק בידית.
• יש להשתמש רק בכבל החשמל המסופק ולשמור על הבסיס נקי ויבש.
• לעולם אל תמלאו את המכשיר מעבר לקו המקסימום ,עקב סכנה בהתזה של מים רותחים.
• וודאו שהמכסה סגור היטב לפני שאתם מפעילים את הקומקום.
• אל תפעילו את הקומקום כשהוא יבש ,ללא מים.
• לעולם אל תמלאו את הקומקום במים חמים או רותחים.

•
•
•
•
•
•
•
•

אסור לכבל להיות במגע עם חלקים חמים של המכשיר.
לא ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק מכל סוג שהוא.
אין לגעת במשטחים החמים .יש להחזיק רק בידית או באביזר המסופק לשם כך.
אין להשתמש במים מוגזים (סודה).
לעולם אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
אל תציבו את המכשיר בקרבת תנורי גז או פלטות חשמליות.
אין לחשוף את המכשיר למזג אוויר (גשם ,שמש וכד').
לפני ניקוי המכשיר ,יש תמיד לנתק אותו ולאפשר לו להתקרר .יש לנקות רק עם מטלית עדינה ולחה (לא רטובה),
תוך הוספת תכשיר ניקוי עדין ביותר (לעולם אל תשתמשו בממיסים ,אשר עשויים לפגוע בפלסטיק).
• כאשר אתם מבקשים להשליך את המכשיר לאשפה בהתאם לתקנות האירופאיות
 ,UE/19/2O12אנא קראו את העלון הרלוונטי המצורף למוצר.
שמרו על ההנחיות לסימוכין עתידי.

תיאור המוצר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מכסה
מסנן
קומקום
כבל חשמל  +תקע
בסיס טעינה חשמלי
סמן גובה המים (מקסימום ומינימום)
ידית הפעלה  /סמן פעולה
מקום לאחסון הכבל

שלבים ראשונים לשימוש
השימוש במכשיר בפעם הראשונה
לפני שאתם מחברים את המכשיר לחשמל ,וודאו
שהמתח הרשום על הלוחית שבתחתית המכשיר תואם
למתח בשקע שלכם .הציבו את המכשיר על משטח
אופקי ויציב ,עמיד בחום.
אזהרה!
אל תשימו את המכשיר או הכבל בסמוך
או מעל כיריים חשמליות או גז או בקרבת
מיקרוגל.
וודאו שהכבל אינו תלוי מעבר לקצה שולחן
או משטח .מנעו מילדים מלמשוך בכבל ובכך,
להפוך את הקומקום.
אם הכבל ארוך מדי ,כרכו אותו סביב בסיס הטעינה (איור  .)3אסור לכבל לגעת בחלקים חמים של המכשיר.
שימו את המכשיר כך שילדים לא יוכלו לגעת בחלקים החמים.
אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון ,יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת ,המסופקים על ידי היצרן או נציגו.
יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המסופק

הנחיות שימוש
אזהרה!
פעולות מילוי וריקון המים צריכות להיות מבוצעות כאשר הקומקום אינו על בסיס הטעינה.
לפני חיבור או ניתוק המכשיר מהשקע ,יש לבדוק שידית ההפעלה/כיבוי נמצאת במצב "."O
אין להשתמש במכשיר ללא מים.
הרתיחו את המים בפעם הראשונה שאתם מפעילים את המכשיר .רוקנו ושטפו את הקומקום .חזרו על הפעולה עוד פעמיים או
שלוש פעמים.
מלאו את הקומקום עם מי ברז בטמפרטורת החדר עד לגובה הרצוי.
אין לעבור את קו המקסימום.
סגרו את המכסה ( .)1הציבו את הקומקום על בסיס הטעינה ( .)5הכניסו את התקע לשקע .הורידו את ידית ההפעלה ( )7למצב
" ."1נורית ההפעלה ( )8תידלק .כאשר המים רותחים ,המכשיר כבה אוטומטית .ידית ההפעלה חוזרת למצב " "Oונורית ההפעלה
כבית.
אזהרה!
אל תפתחו את מכסה הקומקום כאשר המים רותחים .סכנת כוויה ממים רותחים.
וודאו שהקומקום כבוי לפני שאתם מרימים אותו מבסיס הטעינה .אחזו בקומקום בידית שלו .הרימו אותו הרחק מבסיס הטעינה.
מזגו את המים לתוך הכוסות .רוקנו שאריות מים שנותרו בקומקום לאחר כל שימוש.
אם תפעילו את הקומקום כאשר יש בתוכו מים מתחת לקו המינימום ,הוא יכבה אוטומטית .כדי להרתיח מים שוב ,יש להמתין
מספר שניות ,על מנת לאפשר למנגנון ההגנה מפני הרתחה ללא מים להתאפס.
אם הקומקום נדלק וכבה במהלך השימוש או אם הוא כבה לפני שהמים רותחים ,בדקו אם יש הצטברות של אבנית בקומקום (ראו
"הסרת אבנית").
הקומקום מצויד במסנן לסינון חלקיקים.
לעיתים תראו טיפות מים מתחת לקומקום ואין מקום לדאגה ,מדובר בהתעבות מים בלבד.

ניקוי המכשיר
אזהרה!
כל פעולות הניקוי המפורטות להלן צריכות להתבצע כשהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל.
תחזוקה רגילה וניקוי שומרים על המכשיר ועל יעילותו לפרק זמן ארוך יותר .לעולם אל תשטפו כל חלק שהוא של המכשיר
במדיח הכלים .אין להשתמש בזרם ישיר של מים.
כל פעולות הניקוי צריכות להתבצע כאשר המכשיר קר.

ניקוי הקומקום ובסיס הטעינה
אזהרה!
אין לשטוף את המכשיר במדיח הכלים.
יש לנקות את המכשיר תוך שימוש במטלית לחה ועדינה ,כדי לא לפגוע בגוף המכשיר .לייבש ביסודיות עם מטלית עדינה.

המסנן
פתחו את המכסה .הוציאו את המסנן מהקומקום .שטפו את המסנן במים זורמים .אם יש צורך ,השתמשו במברשת עדינה .שטפו
ביסודיות .החזירו את המסנן לקומקום .לחלופין ,באפשרותכם להשאיר את המסנן בקומקום ולהמשיך כמפורט בסעיף הבא.

הסרת אבנית
תחזוקה טוב וניקוי קבוע שומרים על המכשיר ומאפשרים לו לפעול ביעילות לפרק זמן ממושך יותר ,תוך שהם מפחיתים את
הסיכון שבמשקעי אבנית הנוצרים בתוך המכשיר .יחד עם זאת ,אם הקומקום אינו פועל כיאות כתוצאה משימוש תכוף במים
קשים ,בעלי תכולת סידן גבוהה ,ניתן לבצע תהליך הסרת אבנית ,אל מנת להשיב אותו למצבו האופטימלי .למטרה זו ,יש
להשתמש אך ורק במוצרים להסרת אבנית מבוססי חומצה ציטרית של  .)NOCAL( Arieteניתן למצוא תכשיר שכזה בקלות בכל
אחד ממרכזי השירות .מכל מקום Ariete ,אינה לוקחת על עצמה כל אחריות מכל סוג שהוא לנזק לרכיבים שבתוך המכשיר ,אשר
ייגרם עקב השימוש במוצרים שאינם מתאימים ,המכילים חומרי ניקוי כימיים גסים .אם עולה הצורך בהסרת אבנית מהמכשיר
שלכם ,אנא פעלו על פי ההנחיות הרשומות על תכשיר הסרת האבנית.

השבתת המכשיר
אם המכשיר מושבת ,נתקו אותו מהחשמל .חתכו את כבל החשמל .במקרה של השלכה לאשפה ,יש להפריד בין החומרים השונים
בהם נעשה שימוש בעת ייצור המכשיר ולהשליך אותם במקומות המיועדים להם ,על פי התקנות במדינה.

אחריות

חברת אלקטרו-גל מברכת אתכם על רכישתכם ומודה לכם על שבחרתם בנו.
הנאתכם מהמוצר חשובה לנו ולכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לכם מגוון מוצרים איכותיים.
נשמח להיות הבחירה שלכם גם בעתיד.
החברה מעניקה אחריות של שנה מתאריך הקנייה (בהצגת חשבונית מקורית בלבד) ,על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות
החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל.
המוצר מיועד לשימוש בפנים הבית/במשרד בלבד!
היה ונתגלה פגם במכשיר לאחר שהמכשיר תופעל כהלכה ובוצע בו שימוש לצרכים ביתיים בלבד ,יש לשלוח את המכשיר או
להביאו לחברה :אלקטרו-גל יבוא ושירות בע"מ רחוב היצירה  ,4אור יהודה ,מיקוד  6037004טלפון ( 03-6745988במקרה של
שליחת המכשיר לחברה ,דמי הטיפול והמשלוח יהיו על חשבון השולח והאחריות על האריזה והמשלוח תהיה על השולח).
לנוחיותכם ,ניתן גם להביא את המכשיר לאחד ממרכזי השירות המצוינים באתר החברה  www.electro-gal.co.ilאו לחנות
ממנה נרכש המוצר.
האחריות אינה כוללת פחחות וצבע ,שריטות ושברים מכל סוג שהוא ,חלקי גומי ופלסטיק וכבל חשמל.
האחריות אינה תקפה במקרים של:
• נזק שנגרם מהזנחה ו/או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים.
• קלקול שנגרם כתוצאה מאבנית ,חום גבוה ,לחות ,קור ,אש ,נוזלים ,חלודה ,קורוזיה ,כוח עליון ,ירידות מתח וקצרים
חשמליים ו/או משימוש בחומרים כימיים.
• זדון או רשלנות לרבות שימוש שלא בהתאם להוראות ולא למטרות שלשמן נועד המכשיר.
• טיפול/פירוק/תיקון שלא ע"י אלקטרו-גל או טכנאי מורשה מטעמה.

