הוראות הפעלה
לקומקום חשמלי
KBO - KBOV
KBZ2001

נא לשמור לשימוש עתידי

הקדמה
חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר ,אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה
שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 1-700-700-909

לפני שימוש ראשון
•הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם .במקרה ונתקלתם
בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
•למען בטיחות ילדיכם ,אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק,
קופסאות קרטון ,קלקר וכו') מחוץ להישג ידם .ניתן לשמור על האריזה לצורך
אחסון עתידי.
•הקפידו להסיר כל פסולת אריזה ומדבקות מהמכשיר.
•הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המים.

פינוי

המוטבע על
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר .הסימן
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין ,בהתאם לתקנות האיחוד האירופי
 EC/2002/96לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (,)WEEE
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה ,אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני .למידע נוסף ,התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה .לפני השלכת המכשיר,
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.
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סכנה  -מתח גבוה!
יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.
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הוראות בטיחות
כללי
••יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן
לשימוש עתידי.
••היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר
שלא בהתאם להוראות.
••המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או
נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים ,אלא תחת פיקוח מתאים.
••המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל
בקרבת ילדים.
••השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו .אין לבצע
בו התאמות לשימוש אחר.
••השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל
בטעות.
••אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
••אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים.
••הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב .השאירו מרווח
איוורור מכל צד שלו.
••אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף
המכשיר ,בכבל או בתקע שלו .יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה ,תיקון או
התאמה.

חשמל
••וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא  50Hz 230Vעם הארקת
הגנה .השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה 16 -
אמפר .מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה .אם התקע אינו מתאים
לשקע החשמל ,יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך.
מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא
שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
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הוראות בטיחות
••יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר
מרשת החשמל .אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות
או עם רגליים יחפות .הקפידו על ניתוקה במשיכת תקע החשמל עצמו ולא
במשיכת הכבל .בהעדר גישה נוחה ,חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק)
ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.
••יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך.
אסור לכופף אותו בזווית חדה ,או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא
ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
••זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור
חום ,במים או בנוזל אחר .אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו
נוזלים ,נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
••אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק ,יש להחליפו על ידי היצרן ,סוכן השירות
שלו או אדם מוסמך אחר ,כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
••אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
••אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש .המכשיר
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת
שליטה מרחוק נפרדת.
••יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה

קומקום חשמלי
••חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות  -סכנת כווייה! יש להשתמש
בידית או בכפפות.
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חלקים
דגם KBZ2001
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חלקים
דגמים KBO/KBOV

A.Aמסנן אבנית נשלף

E.Eבסיס מסתובב עם בית כבל

B.Bמכסה נשלף

F.Fידית הפעלה וכיבוי

C.Cגוף הקומקום

G.Gחיווי מפלס המים

D.Dנורית חיווי פעולה
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תפעול
לפני שימוש ראשון
1.1משכו החוצה את מסנן האבנית כמתואר באיור  1ונקו אותו בעדינות
במברשת רכה תחת זרם מים ,כמתואר באיור .2
2.2מלאו את הקומקום במים ,הרתיחו ושפכו אותם החוצה .חזרו פעם נוספת
על התהליך.
3.3הרכיבו חזרה את המסנן במקומו כמתואר באיור .3
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תפעול
כללי
1.1שחררו כבל חשמל באורך המתאים מבסיס הקומקום כמתואר באיור .4
זהירות :הקפידו שהכבל לא ישתלשל מעבר למשטח באופן שאפשר יהיה
להתקל בו!
2.2הרימו את הקומקום מבסיסו ,הסירו ממנו את המכסה ומלאו אותו במים
בכמות הנדרשת .זהירות :אין למלא בשום מקרה בכמות מים קטנה משליש
ליטר או גדולה מליטר וחצי! לקומקום מנגנון הגנה המפסיק את פעולתו אם
אין בו מספיק מים.
3.3סגרו את המכסה בלחיצה לעבר גוף הקומקום עד שנשמע צליל נקישה של
נעילה במקום.
4.4לאחר שוידאתם שגוף הקומקום ובסיסו יבשים לחלוטין ,הושיבו את
הקומקום על בסיסו וחברו את תקע כבל החשמל לשקע החשמל.
5.5להרתחת המים ,הורידו את ידית ההפעלה והכיבוי כמתואר באיור  .5נורית
חיווי הפעולה תואר במהלך פעולת ההרתחה.
6.6הקומקום יפסיק את פעולתו אוטומטית לאחר רתיחת המים .ניתן להפסיק
את הפעולה ידנית מוקדם יותר ,באמצעות הרמת ידית ההפעלה או הרמת
הקומקום כולו מבסיסו.
7.7למזיגת המים ,הרימו את הקומקום מבסיסו והטו אותו בזווית הדרושה.
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אמצעי הגנה
1.1כיבוי אוטומטי :הקומקום מפסיק את פעולתו אוטומטית לאחר רתיחת
המים .אין לנסות להתנגד למנוע את פעולת הכיבוי האוטומטית בלחיצה על
ידית ההפעלה מטה .יש להמתין כדקה לפני מילוי מחדש במים קרים.
2.2מניעת הפעלה :הקומקום מצוייד במנגנון הגנה המפסיק את פעולתו
אם אין בו מספיק מים .אם מנגנון זה נכנס לפעולה ,יש להניח לקומקום
להתקרר לפני מילוי מחדש במים קרים כדי למנוע נזק מהמכשיר.
3.3כיבוי אוטומטי :הקומקום מפסיק את פעולתו אוטומטית עם הרמת גוף
הקומקום מהבסיס שלו.
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נקיון
זהירות
•הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
•הקפידו לא לגעת בחלקים החמים עד שיתקררו!
•אין לטבול את המכשיר במים!
•נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה .אין להשתמש בכלי
ניקוי או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים .וודאו שגוף הקומקום ובסיסו יבשים
לחלוטין לפני החיבור לחשמל!
•משכו החוצה את מסנן האבנית כמתואר באיור  1ונקו אותו בעדינות במברשת
רכה תחת זרם מים ,כמתואר באיור .2
•הסירו אבנית מתוך פנים גוף הקומקום באמצעות חומר ניקוי ייעודי לקומקומים
על פי הוראות יצרן חומר הניקוי.
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58001 , אזור,19  השקמה:כתובתנו
brimag@digital-age.co.il :דוא"ל
www.brimag.co.il :אתר החברה

