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הוראות הפעלה   





  
  
  

  ,לקוחות נכבדים
   

  .המטבח הדיגיטליאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 
  

ידי -המיובאים על החדישים והיוקרתיים מתוצרת בקולטי האדים 
 .ת החדישות ביותרמיושמות הטכנולוגיו, המטבח הדיגיטליחברת 

בטיחות מושלמת ונוחות ,  ביצועים מעוליםטכנולוגיות אלו מאפשרות
  .מרבית בשימוש

  
רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת , המטבח הדיגיטליחברת 

  . ביותרללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה
  

 ואנו משוכנעים הקולט הפעלתנא קראו את ההוראות בעיון רב טרם 
  . הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיו ואמינותוכי תפיקו

  
  .הקולט פעלתמספקת מידע מדויק באשר לה, חוברת זו

  
  
  

  באיחולי הנאה והצלחה                                                  

                                                                       



   

  . לכם על החלטתכם לרכוש את אחד ממוצרנואנו מודים
אף . המוצר שלכם מיוצר בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של קלות בשימוש

 את להכיר מקרובכדי זו אנא הקציבו מזמנכם וקראו חוברת הפעלה , על פי כן
  . מהמכשיר החדש שלכםלהשיג את מיטב הביצועיםכדי תכונות המכשיר ו

  .יחותאנא עקבו אחר הוראות הבט

  שינויים
השרטוטים והנתונים תואמים לתקנים הטכניים של המוצר בעת שחוברת , המלל

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים כדי להמשיך . זו הודפסה
  .בפיתוח ושיפור המוצר

   סימני אזהרה

את אזהרות  פעולה הנוגדת. מן המיועד לאזהרות בטיחות חשובותיס
  !לגרום נזק למכשיר או לריהוטעשויה  הבטיחות

   

 שלב אחר שלבהנחיות לביצוע מסמן .  
  .המכשיר מגיב לשלב שבוצע  מתאר כיצד-    

  .מסמן רשימה   ■

.מסמן עצות מועילות למשתמש
  

  תוקף

הוראות . מספר הדגם תואם לשלשת הספרות הראשונות של לוחית הזיהוי
  : מיהפעלה אלו מתאימות לדג

  רוחב   דגם'מס  סוג   רוחב  דגם'מס  סוג
DF-SLG5 377  55   DF-SLG8 378  82.5  

DF-SLG6 384  60   DF-SLG9 385  90  
  

  .ייתכנו שינויים במספר הדגם המוזכר
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  הוראות בטיחות

מכשיר זה מותאם לתקנים ולטכנולוגיות המוכרות ולתקנות הבטיחות 
, לכן. שימוש נכון במוצר ימנע חשיפה לנזקי גוף ורכוש. הרלוונטיות

  .בחוברת זו א פעלו בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעותאנ
  
  
  

 IEC 60335-1:מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות של התקן הבינלאומי 

  עם מוגבלויות ) כולל ילדים(המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם
אלא אם הם נמצאים , או ללא ניסיון וידע, נפשיות או יכולות מנטליות, גופניות

 . שגחה ופיקוח של אדם בוגר האחראי לבטיחותםבה

  

  לפני השימוש בפעם הראשונה
  התקנת וחיבור המכשיר לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם

העבודות הנדרשות חייבות להיות מבוצעות על . להוראות ההתקנה הנפרדות
 . מתקין מוסמך על ידי היצרן ונציגו בארץידי

 אם לתקנות המשרד להגנת הסביבההשליכו את חומרי האריזה בהת. 
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  הוראות בטיחות...
  

  שימוש נכון
  ליניקת אדי בישול וריחות שמעל משטחי מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי

 היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש הנוגד .בישול
 .את הוראות ההפעלה

 חד ברכיב חשמלי כלשהובמיו, שינוי או ביצוע אלתור במוצר, תיקון כלשהו ,
היבואן או נותן השרות המוסמך שלהם ועל , חייב להיות מבוצע על ידי היצרן

עלול , תיקונים המבוצעים על ידי מי שלא הוסמך לכך. ידי טכנאי מיומן ומורשה
לגרום נזק למוצר או לריהוט המטבח שבו הוא מותקן כמו גם עלול להשפיע על 

רה של תקלה או פעולה לא תקינה של במק. פעולתו התקינה של המוצר
  . 'איתור תקלות': אנא פעלו בהתאם להנחיות שבפרק, המוצר

 . )עיינו ברשימה שבגב החוברת(במידת הצורך אנא פנו לשרות התיקונים 
 השתמשו בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים בלבד. 
 אם אתם מוכרים או. שמרו על הוראות הפעלה אלו לעיון והתייחסות עתידית 

אנא וודאו שחוברת זו מצורפת למוצר ביחד עם , מעבירים מוצר זה לצד שלישי
בדרך זו הבעלים החדשים יוכלו ללמוד כיצד . הוראות ההפעלה הנפרדות

 .להשתמש במכשיר ולהיות מודעים לכל דרישות הבטיחות

  
  ילדים בבית

  ת עלולים להוו) יריעות פוליסטירן  חלקי פלסטיק,כמו למשל(חומרי האריזה
  .סכנה לילדים

 . הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים! סכנת היחנקות
 מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים שקראו היטב הוראות הפעלה אלו. 

 פקחו על ילדים ואל .ילדים בדרך כלל לא מודעים לסיכונים שבמכשירי החשמל
  .  תאפשרו להם לשחק עם המכשיר
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  הוראות בטיחות...
  

  הערות לשימוש
  אל תשתמשו בו והתקשרו לתחנת , בקולט האדיםאם נזק כלשהו מתגלה

 .השרות הקרובה למקום מגוריכם
  מיד מרשת החשמל ופנו לתחנת אותו נתקו ,  אינו פועל כראויקולט האדיםאם

 .השרות הקרובה למקום מגוריכם
  מסנני . מתחת לקולט האדים' פלמבה'אל תבשלו מזון עם להבה גלויה

 . עלולים להתלקח, שומנים שבקולט האדים המכוסים בשכבה שומניתה
  אל תשאירו את קולט האדים מופעל ללא השגחה בעת טיגון בכיריים

השגיחו . שמן הטיגון עלול להתחמם יתר על המידה ולהתלקח. שמתחתיו
בקביעות על טמפרטורת שמן הבישול ושמרו על טמפרטורה הנמוכה 

שמן . החליפו את שמן הטיגון בקביעות. מןמהטמפרטורה שבה מתלקח הש
 .מלוכלך מתלקח מהר יותר משמן נקי

  השומנים במועד עלול לחשוף ןאי ניקוי מסנ.  השומנים בקביעותןמסנאת נקו 
 .המסנןן המצטברת על שומשכבת האתכם לסכנת התלקחות של 

 החלפת כבל חשמל שניזוק תבוצע על ידי שרות התיקונים המוסמך בלבד. 
 עילו אזורי בישול של הכיריים ללא סירים או כשמונחים עליהם סירים אל תפ

הרחיקו . ריקים כדי למנוע נזק לקולט האדים או ריהוט המטבח שמעל הכיריים
 . 'דלק וכו, עצים, תנור חימום בגז, מכשירי חימום עם להבה גלויה כמו למשל

  וע היווצרות תת בעת שמאוורר היניקה מופעל כדי למננאות  וודאו קיום אוורור
 . וכדי לאפשר יניקת אוויר יעילה,לחץ

 אזורעל פני  בישול את אדי לפזר יםהעלול, זרימת אוויר צולבת  משבימנעו 
.הבישול
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  הוראות בטיחות...
  
  כלשהובחומר בעירה אחראם מופעל בו זמנית מכשיר אחר המופעל בגז או  ,

 .שקיימת אספקת אוויר טרי מתאימהוודאו 
 נפט, גז ,עץמכשיר המופעל ב, למשל( מכשיר בעירה של ו זמניתב בעת פעולה 

 בחדר כשתת הלחץ רק תאפשרי הבטוח פעולה, )פחםב חימום מערכות או
  )Pa 4 )mbar 0.04 -קטן מ

 להיות חייב צח אוויר של נאותה זרימהיש להבטיח ! אדים רעילים סכנה מפני
פתחי אוורור  עם ילובבשו בדלתות וחלונות ניתנים לסגירה שאינם פתחים דרך
 כמו אחרים טכניים באמצעים אומחוץ לבית  האוויר פליטת עבור חיצוני קירב

 .מערכות אוורור חשמלי
 נתקו , כולל החלפת נורת התאורה, בעת ביצוע פעולות תחזוקה בקולט האדים

באמצעות הורדת הנתיך בלוח החשמל הביתי (את המכשיר מרשת החשמל 
 ).ולט האדיםהמזין את קשל קו החשמל 

 השתמשו , לניקוי. וודאו שמים לא יחדרו לתוך הקולט, בעת ניקוי קולט האדים
אל תשתמשו . אל תרססו מים לתוך או על קולט האדים. במטלית מעט לחה

מים החודרים לתוך רכיבי החשמל של קולט . במכשיר ניקוי באדים או קיטור
 . האדים עלולים לגרום לקצרים ולסכנת התחשמלות
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  יאור המכשירת

  .אדי בישול וריחות מאזור הבישולקולט האדים מיועד ליניקת 
בקולט אדים זה ניתן להשתמש ליניקה והוצאת האוויר מחוץ לדירה או למחזור 

  .וסינון האוויר
  

  דגם ליניקת והוצאת האוויר
מסנן השומנים האוויר מסונן ב. בקולט האדים יונק את אדי הבישולשהמאוורר 

  .  דרך צינור הוצאת האוויר מחוץ לדירהומועבר החוצה

וודאו שקיימת אספקת אוויר טרי לתוך , בעת שקולט האדים בשימוש
  .הנשאב החוצההחדר כדי להחליף את האוויר 

  
  
   למחזור וסינון האווירםדג

  שימוש במסנן פחם פעיל שבקולט האדים
 ות מסנןבאמצע מסולקים הכיריים מעל האדים, השומנים את סינון שעברו לאחר
בחלק העליון של  -  רשת האוורור דרך זורם הנקיהאוויר  לאחר מכן .פעיל פחם

  .בחזרה לחדר - קולט האדים

  )1LRC(במכלול סינון ומחזור האוויר שימוש 
את  דרך מסנן השומנים הלוכד הכיריים מעלש האדים שואב את קולט האדים

 מחזורמכלול סינון ו אל צינור באמצעות מוזרם האווירלאחר מכן . השומן חלקיקי
 האוויר.  המותקן בתוך המכלול מטהר את הריחותזה פעיל פחםמסנן . האוויר

  .פתחי הוצאת האוויר דרך חזרה לחדר  אווירודינמיתמוזרם לאחר מכן בצורה

פעולת מסנן הפחם הפעיל יעילה יותר כשקולט האדים מופעל בהספק 
  .נמוך יותר

  
   



 9

  תיאור המכשיר...
  

  ציוד
  זכוכיתמגן , 
 2 דרגות הספק4 מאווררי יניקה עם  
 1מסנן שומנים  
 תאורה 
  לא מסופק עם קולט האדים(מסנן פחם פעיל ( 
   

  P, 3, 2, 1:  דרגות הספק4במנוע היניקה קיימים 
 1 = גבוה = 3, בינוני = 2, נמוך ,P=   דרגת הספק מוגברת 
 מיועדות לפעולה רציפה3 עד 1דרגות ההספק  
  דרגהP) מיועדת לפעולה קצרה ליניקת אדים ועשן מוגברת כמו ) גברהספק מו

לאחר מכן .  דקות5 זמינה לפעולה במשך Pדרגה . בעת צריבת טיגון, למשל
 .2קולט האדים חוזר אוטומטית לפעולה בדרגת הספק 
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  תיאור המכשיר...
  

  מבנה
  

  
  
  
  נשלף , לוח זכוכית  1

  רכיבי ההפעלה  2

  מסנן שומנים מתכתי  3

  אחיזהתפס   4

  נורת מיקוד מהלוגן  5

 מחזיק נורת המיקוד מהלוגן  6
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  תיאור המכשיר...
  

   ורכיבי התצוגההלוח הבקר

  

  קולט האדים מוכן לפעולהחיווי  

  מסנן שומנים ממתכת ומסנן פחם פעיל רווייםחיווי / צג דיגיטאלי 

  כיבוי התאורה/הפעלת

  איפוס חיווי הרוויה של המסננים/ כיבוי האוורור 

  זמן פעולה אוטומטי

  הפחתת דרגת ההספק

  הגברת דרגת ההספק
    

 יהיו מעט שונים ייתכן ונתוני הקולט שברשותכם, בהתאם לדגם והעיצוב
  .מהנתונים המתוארים בחוברת זו
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  שימוש
 

חיווי קולט האדים מוכן לפעולה ,  חיבור קולט האדים לרשת החשמללאחר
  .יואר

  הפעלת קולט האדים
 1וצה את לוח הזכוכית משכו הח.  

את מאוורר היניקה ניתן להפעיל רק 
   .כאשר לוח הזכוכית נשלף מעט החוצה

  

  
  

  .פעולת קולט האדים יעליה יותר כאשר לוח הזכוכית נשלף כולו החוצה
  

  
  

  כיבוי מאוורר היניקה/הפעלת

  לחיצות . 1כדי להפעיל את קולט האדים בדרגת הספק  לחצו על לחצן
  .P או 3, 2הלחצן תעביר את המאוורר לדרגת הספק נוספות על 

  
לאחר מכן פעולת .  דקות5 זמינה במשך Pדרגת ההספק המוגברת 

לבחירה חזרה בדרגת . 2קולט האדים תמשיך אוטומטית לדרגת הספק 
  .לחצו לסירוגין על לחצן  , Pהספק 

  את ניתן לכבות .  נמוכה יותרלעבור לדרגת ההספק כדי לחצו על לחצן
  !המאוורר בלחיצה לסירוגין על לחצן 

לחצו על לחצן  ,  לכיבוי המאוורר.  
  

נו ממליצים לכם להפעיל את קולט האדים מספר דקות לפני תחילת א
לאחר הבישול אפשרו לקולט האדים לפעול . 1 בדרגת הספק הבישול
כדי לאפשר לקולט ) זמן המשך פעולה( דקות נוספות 15 במשך 2בדרגה 
.   לסלק את כל האדיםהאדים
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  שימוש...
  

  זמן המשך פעולהכיבוי פעולת /הפעלת
 1קולט האדים ימשיך לפעול בדרגת הספק , כשמופעל מצב זמן המשך פעולה

  . יכבה את המכשיר מכן דקות נוספות ולאחר15 -במשך כ

 לחצו על לחצן , להפעלה אוטומטית פעולת זמן המשך פעולה.  
 ופעולתו תאושר באמצעות נורית חיווי דרגת הספק  , זמן המשך פעולה יופעל-

המאוורר האחרונה שנבחרה ובאמצעות נורית חיווי קולט האדים מוכן 
  .לפעולה המוארות

  . אוטומטית בהתאם לדרגת ההספק המוגדרתנקבעזמן המשך הפעולה 
  דקות20 = 1דרגת הספק   
  דקות15 = 2דרגת הספק   
  דקות10 = 3דרגת הספק   
 ק דרגת הספP = 5דקות   

  .כבה אוטומטיתהמאוורר ,   לאחר שהסתיים זמן המשך הפעולה-

 לחצו חזרה על לחצן , להפסקת פעולת זמן המשך פעולה האוטומטי.  
קולט האדים ימשיך .  נורית חיווי קולט האדים מוכן לפעולה תפסיק להבהב-

  .לפעול בדרגת ההספק האחרונה שהוגדרה

 

  כיבוי התאורה/הפעלת

 לחצו על לחצן , פעלהלה.  

 לחצו חזרה על לחצן , לכיבוי.  

  
והיא פועלת באופן עצמאי ואינה , את התאורה ניתן תמיד להפעיל או לכבות

.קשורה למצב הפעולה או למיקום מגן הזכוכית
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  שימוש ...
  

  רוויממתכת חיווי מסנן שומנים 

לנקות את ות ויש  שעות פעולה מצטבר40 -לאחר כחיווי מסנן שומנים רווי מואר 
  .מסנן השומנים

  . דרגת הספק היניקה הנוכחי תהבהב לחילופין בצג הדיגיטאלי עם האות -

 נקו את מסנן השומנים .  

  .חיווי מסנן השומנים רווי אינו מואר במצב המתנה

  
  איפוס חיווי מסנן שומנים ממתכת רווי

שניות על לחצן 3 -  לחצו לחיצה ממושכת במשך כ .  
  .חיווי ייכבה ה-    
  

  פחם פעיל רגיל רוויחיווי מסנן ביטול /הפעלת

הפעילו פעולה זו אם קולט האדים מופעל במצב פעולה לסינון ומחזור 
  .האוויר

  

 יואר בצג   - עד ש  ועל לחצן  לחצו בו זמנית על לחצן, להפעלה
  . הדיגיטאלי

 צג מה יעלםי  -עד ש  ועל לחצן  לחצו בו זמנית על לחצן, לביטול
. הדיגיטאלי
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  שימוש ...
  

  חיווי מסנן פחם פעיל רגיל רווי

 שעות 160 -חיווי הרוויה מואר לאחר כ. חיווי הרוויה פעיל רק אם הוא הופעל
  .  פעולה מצטברות כשהמסנן רווי

  . דרגת הספק היניקה הנוכחי תהבהב לחילופין בצג הדיגיטאלי עם האות -

 נקו את מסנן השומנים .  

  .רווי אינו מואר במצב המתנההפחם הפעיל הרגיל ווי מסנן חי

  

  איפוס חיווי מסנן שומנים ממתכת רווי

שניות על לחצן 3 -  לחצו לחיצה ממושכת במשך כ .  
. החיווי ייכבה-    
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  שימוש ...
  

  כיבוי קולט האדים

הכניסו עד הסוף פנימה את לוח   
   .1    הזכוכית 

היניקה  פעולה זו תכבה את מאוורר -
  ).מצב המתנה(ואת התאורה 

 דרגת ההספק המוגדרת תישמר -
  ). (Pפרט למצב פעולה מוגבר (

מאוורר היניקה יתחיל לפעול בדרגת ההספק , אם תמשכו מעט את לוח הזכוכית
בהתאם למצב הפעולה שקדם להכנסה , האחרונה שהוגדה או התאורה תידלק

  . פנימה של לוח הזכוכית

  של לוח הזכוכיתמשיכה החוצה /הכנסה

 1 הכניסו עד הסוף פנימה את לוח הזכוכית.   
  .   פעולה זו תכבה אוטומטית את מאוורר היניקה-

  .ניתן להפעיל או לכבות רק תאורת הכיריים העליונה, במצב זה

  
. שהשתמשתם בהן לאחרונה יישמרו) דרגת ההספק והתאורה( ההגדרות -

לת קולט האדים בהתאם בפתיחה מחדש של לוח הזכוכית תתחדש פעו
  . >>P<<פרט למצב פעולה מוגבר , להגדרות אלו

 1 מעט או את כל לוח הזכוכית החוצה משכו.   
 במצב זה ניתן להפעיל או לכבות את תאורת הכיריים העליונה או לבחור בכל -  

  . אחת מדרגות הספק הפעולה או לכבות קולט האדים
תם בהן לאחרונה יחזרו שהשתמש) דרגת ההספק והתאורה( ההגדרות -

שיתבטל ויהיה עליכם להגדירו >> P<<פרט למצב פעולה מוגבר . לפעולה
  . מחדש

,  אם תאורת הכיריים העליונה הייתה מופעלת לפני סגירת לוח הזכוכית-
  . התאורה תמשיך לפעול גם בעת הכנסת או הוצאת לוח הזכוכית
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  ניקוי ותחזוקה

  ניקוי קולט האדים

מים החודרים לתוך ! ם לא יחדרו לתוך מבנה קולט האדיםוודאו שמי
  .קולט האדים עלולים לגרום לקצרים ולסכנת התחשמלות

  
העלולים ' צמר פלדה וכו, בכריות קרצוף, אל תשתמשו בתכשירי קרצוף

  .למשטחי קולט האדיםלגרום נזק בלתי  הפיך 
  

  הפנימיים/ המשטחים החיצוניים ניקוי 

 ובמידת הצורך השתמשו - חיצוניים במטלית רכה לחה נקו את המשטחים ה 
  .בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין

  . יבשו במטלית רכה ויבשה-

שומנים וטיפות מים שהתעבו עשויים להצטבר מסביב  חלק הפנימי של מסנן 
  .השומנים

  ובמידת הצורך השתמשו בתמיסת -נקו את המשטחים במטלית רכה לחה  
  . ויבשו במטלית רכה ויבשה-ניקוי עדין מים חמים ונוזל 

  

  

.
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  ניקוי ותחזוקה...
  

  ניקוי מסנן השומנים המתכתי

עליכם לנקות את מסנן השומנים המתכתי לפחות אחת בחודש או , בשימוש רגיל
 מהבהבת לחילופין עם דרגת הספק המאוורר כאשר בצג הדיגיטאלי האות 

מאפשרים לכם להשתמש , יםיפול ותחזוקה נאותים במסנן השומנט. הנוכחית
  .שנים רבות במסנן השומנים

 תוכלו לשטוף את מסנן השומנים במדיח כלים  .  

 או >> מוגברת<<בחרו בתוכנית הדחה , שטיפת המסנן במדיח כלים בעת
  . עם שטיפה מוקדמת חמה>>כבד<<תוכנית הדחה ללכלוך 

אולם , ניםשטיפת המסנן במדיח הכלים עשויה לשנות את גוון מסנן השומ
  . שינוי הגוון לא ישפיע על יעילות הסינון

  : אם אין ברשותכם מדיח הכלים

 שטפו את מסנן השומנים באמבט רחיצה.  

  השרו את מסנן השומנים במשך כשעתיים במים חמים באמבט הרחיצה ולאחר
  .מכן קרצפו אותו במברשת
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  ניקוי ותחזוקה...
  

  מסנן השומנים המתכתיהסרת 

 כו החוצה עד הסוף את לוח הזכוכיתמש.  

  שבתוך השקע שבמרכז מסנן השומנים 1 את תפס האחיזהכלפי מטה משכו.  
 משתחררת וניתן להוציאו באמצעות משיכה כלפי 2 נעילת מסנן השומנים -

  .מטה

  
  
  

  מסנן השומנים המתכתיהרכבת 

 משכו החוצה עד הסוף את לוח הזכוכית.  

 הכניסו את . וודאו שתפס הנעילה מופנה כלפי מטה אחזו את מסנן השומנים
  .פיני המירכוז שבחלק האחורי לחריצי האחיזה שבמבנה קולט האדים

 רק לאחר מכן .  ממוקמים היטב בתוך חריצי האחיזהוודאו שכל פיני המרכוז
מסנן השומנים מורכב כראוי כאשר . להכניס את תפס האחיזה היטב למקומו

  . מבנה קולט האדיםהוא שקוע ומיושר בתוך 
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  ניקוי ותחזוקה...
  

     מסנן הפחם הפעיל הרגילהחלפת 

נתקו את קולט האדים מרשת החשמל באמצעות הורדת הנתיך של קו 
   .החשמל המזין את הקולט בלוח החשמל הביתי

  .יש להשתמש במסנן הפחם הפעיל רק במצב פעולה של סינון ומחזור האוויר

את מסנן .  חודשי פעולה6 או 3ש להחליף לאחר את מסנן הפחם הפעיל הרגיל י
  .הפחם הפעיל לא ניתן לשטוף או לחדש

את מסנן הפחם הפעיל הרגיל ניתן לסלק יחד עם האשפה הביתית 
  .הרגילה

 משכו עד הסוף החוצה את לוח הזכוכית..  

 הסירו את מסנן השומנים.  

  תוך 1ל הרגיל  במסנן הפחם הפעי2 מחליקי הקיבוע 2לחצו כלפי מעלה על 
  .3כדי הרמת החלק התחתון של המסנן והוצאתו ממחזיק המסנן 

  החליקו את מסנן הפחם הפעיל החדש כלפי מעלה מתחת לתפס וקיבועו
  . להיתפס למקומן2אפשרו למחליקי הקיבוע . 3מתחת למחזיק המסן 

 הרכיבו חזרה את מסנן השומנים.  

  הנתיך בלוח באמצעות הרמתחדשו את אספקת מתח החשמל לקולט האדים 
  .החשמל הביתי
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  ניקוי ותחזוקה...
  

  מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן החלפת ניקוי ו

נתקו את קולט האדים מרשת החשמל באמצעות הורדת הנתיך של קו 
  . החשמל המזין את הקולט בלוח החשמל הביתי

נון ומחזור יש להשתמש במסנן הפחם הפעיל לאורך זמן רק במצב פעולה של סי
  .האוויר

מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן ניתן לנקות , הרגילפעיל הפחם למסנן הבניגוד 
את מסנן הפחם הפעיל לאורך , בקולט האדיםשימוש רגיל ב.  ולחדש את פעילותו

  . חודשמדי יש לנקות זמן
כלים בטמפרטורה של  במדיח לשטוף ניתן את מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן

C650 )יש לשטוף בנפרדאת מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן). מוגברת תוכניתב  ,
ברשותכם מדיח כלים אם אין .  על המסנןלא יצטברו וייקרשוכך ששאריות מזון 

תוכלו להניח את המסנן בכיור רחצה ולהשרות אותו במשל שעה בתמיסת , זמין
  .טבהיאותו יש לשטוף , לאחר מכן.C600מים חמים ונוזל ניקוי בטמפרטורה של 

יש לייבשו ללא המסגרת בתוך ,  לאורך זמןהפחם הפעילמסנן  לחדש פעולתכדי 
   .תנור חם

או מאוורר חימום ,  בחרו מצב פעולה של גוף חימום עליון או תחתון
הניחו את המסנן על מדף רשת ואפשרו לו להתייבש , C1000בטמפרטורה של 

  .  דקות60 -בתוך התנור במשך כ

ש להחליף את מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן מכיוון י,  שנים3 -לאחר כ
  .שיכולת הספיגה שלו פוחתת

את מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן תולו לסלק יחד עם האשפה הביתית 
  .הרגילה

 הסירו את מסנן השומנים ממתכת.  

  הוציאו את מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן וחדשו את פעילותו או החליפו במסנן
  .חדש

 ה את מסנן השומניםהרכיבו חזר.  

 הנתיך בלוח חדשו את אספקת מתח החשמל לקולט האדים באמצעות הרמת 
  .החשמל הביתי

    



 22

  ניקוי ותחזוקה...
  

     הלוגןהמיקוד מת והחלפת נור

נתקו את קולט האדים מרשת החשמל באמצעות הורדת הנתיך של קו 
לוגן נורות המיקוד מה. החשמל המזין את הקולט בלוח החשמל הביתי

  .אפשרו להן להתקרר! מתחממות מאד בעת הפעולה

 את לוח הזכוכיתמשכו עד הסוף החוצה .   

 הסירו את מסנן השומנים.  

  החליקו מתוך מבנה קולט האדים את
  . מחזיק נורת המיקוד מהלוגן

  
   

 הפינים של נורת 2מחבר קו את תנ 
  !אל תמשכו את הכבל. המיקוד מהלוגן

   

  

  

  

  

 סירו את נורת המיקוד מהלוגןהפרידו וה.
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  ניקוי ותחזוקה...
  

     הלוגןהמיקוד מת ו נורהרכבת

 הכניסו מהצד את נורת המיקוד מהלוגן.   

  הפינים לנורת המיקוד מהלוגן2חברו את מחבר .  

  תחבו את המחזיק .  התפסים3כוונו את מחזיק נורת המיקוד מהלוגן לתוך
וגן תהיה שקועה כראוי בתוך מבנה בצורה אחידה כדי שנורת המיקוד מהל

  . הקולט

 חברו את , החליקו פנימה את לוח הזכוכית, הרכיבו חזרה את מסנן השומנים
  .והפעילו אותו, קולט האדים לרשת החשמל

  

  

  

  

.  
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  איתור תקלות

  ...מה לעשות אם

   התאורה אינה פועלת... 

  פתרון  סיבה אפשרית

  הנתיך או מפסק הניתוק
החשמל המזין האוטומטי של קו 

את הכיריים בלוח החשמל 
  ".ירד"הביתי 

 החליפו את הנתיך .  
 "את מפסק הניתוק האוטומטי " הרימו

  . בלוח החשמל הביתי

 הפסקת חשמל.   בררו את הסיבה להפסקת החשמל. 

  מהלוגן פגומההמיקודנורת .   החליפו את נורת התאורה . 

  

  קולט האדים אינו יונק מספיק אוויר ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 מסנן השומנים מלוכלך.   נקו את מסנן השומנים .  

  במצב (מסנן הפחם הפעיל
  .רווי) מחזור וסינון האוויר

 הרגילהחליפו את מסנן הפחם הפעיל .  

  נקו את מסנן הפחם הפעיל לאורך זמן או
  .החליפו אותו
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  אביזרים וחלקי חילוף

ל תשכחו למסור את מספר הדגם א, בעת רכישת אביזרים וחלקי חילוף
  .שברשותכם

  

  

  הלוגןמיקוד מנורת 

  

  מסנן שומנים מתכתי

  

   רגילמסנן פחם פעיל

  מסנן פחם פעיל לאורך זמן

  



 26

  נתונים טכניים

  חיבורי החשמל
  230V~ 50Hz  : והתדרמתח רשת החשמל

 

  נתוני צריכת ההספק

 תונים תוכלו למצוא על גבי תווית הנאת נתוני צריכת ההספק.  

 הסירו את מסנן השומנים.  
  . תווית הנתונים ממוקמת בתוך החלל הפנימי של קולט האדים-
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  סילוק

  חומרי האריזה
  יריעות פלסטיק , קרטונים(כל חומרי האריזה)PE( ופוליסטירן )EPS( מוקצף 

המיועדים למחזור   אריזהחומריל לנקודת איסוף  ויש לסלקם, בהתאםמסומנים
לתקנות  בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם או

 . בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.המשרד להגנת הסביבה

  ניתוק מרשת החשמל
 ניתוק מכשיר המחובר ישירות לרשת . נתקו את המכשיר הישן מרשת החשמל

 .החשמל חייב להיות מבוצע על ידי חשמלאי מוסמך

  בטיחות
  גרמו נזק למכשיר הישן כך שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות במיוחד על ידי

 .ילדים המשחקים בו
 את ו, חתכו את תקע החשמל. וודאו שהמכשיר הישן מנותק מרשת החשמל

 .כבל החשמל קרוב ככל שניתן ממקום חיבורו למכשיר

  סילוק מכשיר ישן 
  אם המכשיר הישן . הרגילהאין להשליך את המכשיר הישן ביחד עם האשפה

 .ניתן להשתמש בחומרים וברכיבים שממנו הוא בנוי ולמחזרם, מסולק כראוי

  מציין שמכשיר חשמלי זה אין לסלק יחד קולט האדים המופיע על הסימן 
 .עם אשפה ביתית רגילה

  את המכשיר יש לפנות לנקודת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם
  .הסביבהלתקנות המשרד להגנת 

אנא פנו לרשות , למידע נוסף לגבי מיקום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישנים
.או למשרד להגנת הסביבה/ו, המקומית במקום מגוריכם
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  שירות תיקונים

 בעיות ותקלות קלות לאתר ולתקן יסייע לכם' איתור תקלות'הפרק 
  ותבכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך לפנות לשיר, בכוחות עצמכם

  .התיקונים

אנא ציינו תמיד את , בכל פנייה לשרות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהו
אנא הכניסו את הפרטים המתאימים בתיבות . המספר הסידורי ואת שם המוצר

והדביקו אותן בפנקס הכתובות , שלהלן וגם במדבקות השרות המצורפות למוצר
  .שלכם

     שם המוצר     דורייס' מס

בחשבונית הקנייה או ,  את אותם הפרטים בתעודת האחריותתוכלו גם למצוא
   .בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר

  מסנן השומנים המתכתיפתחו את.  
.ממוקמת בתוך הדופן השמאלית של קולט האדים תווית הזיהוי -    
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  מדריך להפעלה מהירה

  !קראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הוראות הפעלה זו

  

  לה מהירהמדריך להפע

 משכו החוצה את לוח הזכוכית.  

  הפעלת מאוורר היניקה

   לחצו על לחצן.  

  הפעלת התאורה

  לחצו על לחצן.  

  כיבוי

  אולחצו על לחצן   

 דחפו פנימה את לוח הזכוכית.  

  
  

  

 



  

  

  שרותשרות
 י טכנאי שהוסמך"חייבת להיות מבוצעת ע, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

  .  ל ידיע

 בעת, מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

סוג ( שברשותכם וצרהלקוח שלכם ופרטי המ' שתתקשרו תתבקשו לציין את מס

  .וצרמופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המ, פרטים אלו). ודגם

  לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם
  . ואחזקה נכונים בתנאי עבודהוצרחברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המ

 כתוצאה מתקלות וצראין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למ
  .או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו, והפרעות חיצוניות

, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, מחלקת השרות של חברת 
 17:00  עד08:00 בין השעות 'ה – 'אבין הימים , ייעוץ ושרות בכל עת, הדרכה

  .12:00 עד 08:00בין השעות , ובימי שישי וערבי חג
                     

      ::נא חייגונא חייגו, , ליצירת קשר עם כל מעבדות השרותליצירת קשר עם כל מעבדות השרות    

11--800800--308308--090090  
EEmmaaiill::  mmaaiinn@@bbrriimmaagg--sseerrvviiccee..ccoo..iill  

                

  

 ותכםלשיר
 

   !בכל עת 

  03-5586196: פקס  ת חולון.א, 3הסדן   "ברימאג שרות"  מרכז

  04-8424411: קספ  חיפה, 90ההסתדרות ' שד  "ברימאג שרות"  צפון

  08-6232838: פקס  ש"ב, 4דרך חברון   "ברימאג שרות"  דרום 

  02-6780022: פקס  ירושלים, תלפיות, 7הסדנה   "אל רם" ירושלים

  08-6372710: פקס  אילת, 4המוצר ' רח  "ברימאג שרות"  אילת


