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לקוחות נכבדים,
חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם קומקום חשמלי נשלף זה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את
מירב התועלת מהמוצר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר ,או באם תתגלה בו תקלה ,אנא פנו
לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ.1-077-077-979  ,
בברכה,
חברת ברימאג בע"מ
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תודה שרכשתם ממוצרי  ,Braun Multiquickאנו מקווים שהעיצוב וההרתחה המהירה
יעניקו לכם שנים רבות של הנאה.
לפני השימוש הראשון ,קראו את ההוראות היטב ושמרו אותן לשימוש בעתיד.

שימו לב
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מכשיר זה יכול לשמש ילדים מעל גיל שמונה ואנשים בעלי יכולות פיזיות ,תחושתיות,
או מנטליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע אם ניתן להם פיקוח או הדרכה בנוגע
לשימוש הבטוח במכשיר ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר .ילדים
לא ישחקו במכשיר .ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יתבצעו על די ילדים אלא אם
הם מעל גיל  ,8או שניתן להם פיקוח.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל  8מהמכשיר ומהכבל שלו.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ,ולעיבוד כמויות ביתיות רגילות
ודאו שהמתח בביתכם תואם למתח המודפס בתחתית הקומקום .הקומקום עשוי להיות
מופעל רק על הבסיס ( )gהכלול באריזה.
 :WK 300בסיס מסוג 1221
 :WK 500בסיס מסוג 1222
השתמשו בקומקום רק למטרות חימום מים.
הפעילו את הקומקום על משטח יבש ,שטוח וקבוע.
לעולם אל תניחו לכבל להיתלות מהדלפק .תוכלו לקצר את הכבל באמצעות גלגולו
בתוך התקן אחסון הכבל.
הבסיס ,הקומקום או הכבל לעולם לא יבואו במגע עם משטחים חמים (לדוגמה ,פלטות
חימום).
במקרה שהקומקום הריק מופעל בטעות ,הגנת חימום יתר תפסיק את פעילותו באופן
אוטומטי .במקרה הזה ,הניחו לקומקום להתקרר למשך  17דקות לפני שתמלאו אותו
במים.
שימו לב :אל תמלאו את הקומקום יתר על המידה! המים הרותחים עלולים לגרום
לכוויה.
אל תפתחו את מכסה הקומקום כאשר המים רותחים.
במהלך ההפעלה ,הקומקום יתחמם .לכן ,השתמשו רק בידית לנשיאתו .תמיד החזיקו
את הקומקום כשהוא עומד ,כדי למנוע מהמים להישפך ממנו.
בדקו את הכבל מפעם לפעם לאיתור נזק.
אם המכשיר נראה פגום ,הפסיקו להשתמש בו וקחו אותו למרכז שירות של מוצרי
 Braunלתיקון .עבודת תיקונים לא טובה או לא מוסמכת עלולה לגרום לתאונות
ופגיעות למשתמש.
מכשירי החשמל של  Braunעומדים בתקני הבטיחות הקיימים.
דגם  WK 500בלבד:
ודאו שלא תפעילו יותר מדי מכשירים חשמליים נוספים בעת השימוש בקומקום.
נתיך בתקע לפחות .16 A
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מסנן אבנית (ניתן להסרה)
מכסה
לחצן לשחרור המכסה
מתג הפעלה  /כיבוי
מחוון רמת המים
נורית הפעלה
בסיס עם אחסון לכבל

תכולה מרבית 1.0 :ליטרים של מים.

לפני השימוש הראשון
לפני השימוש בקומקום בפעם הראשונה ,מלאו אותו פעמיים במים עד למעלה והביאו אותו
לרתיחה .רוקנו את הקומקום לאחר ההרתחה בכל פעם .לאחר שהרתחתם שובב ושוב מים
הגיוני שייווצר עיבוי על בסיס הקומקום.
אם זה קורה ,נגבו במטלית יבשה.

הפעלה
.1א.
.1ב.
.2
.1
.4

מלאו את הקומקום דרך הזרבובית כאשר המכסה סגור ,או לחלופין,
לחצו על הלחצן לשחרור המכסה ( ,)cפתחו את המכסה ,מלאו את הקומקום במים
וסגרו את המכסה (הקומקום לא יפעל כאשר המכסה פתוח).
הניחו את הקומקום על גבי הבסיס היבש וחברו את הבסיס לזרם החשמל.
לחצו על מתג ההפעלה  /כיבוי ( ,)dנורית ההפעלה תדלק (אל תפתחו את המכסה
כאשר הקומקום מופעל).
לאחר שהמים רתחו ,הקומקום נכבה באופן אוטומטי.
תוכלו לעצור את החימום בכל עת באמצעות לחיצה על מתג ההפעלה  /כיבוי (.)d

תכונת כיבוי אוטומטי
הקומקום נכבה במקרים הבאים...
 לאחר שהמים רתחו, כאשר הקומקום אינו מכיל מים (במקרה של הפעלה מקרית) כאשר המכסה פתוח, כאשר אתם מנתקים אותו מהבסיס.אם מסנן האבנית אינו מותקן ,הכיבוי האוטומטי יהיה מושהה.

ניקוי
לפני הניקוי ,נתקו את הבסיס מזרם החשמל.
הקומקום או הבסיס לעולם לא יטבלו במים.
נקו את הצד החיצוני של הקומקום במטלית ללחה ,החלק הפנימי יתנקה באמצעות
מברשת .את מסנן האבנית תוכלו להכניס למדיח הכלים.
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ניקוי אבנית









כדי להאריך את חיי השימוש בקומקום ולחסוך באנרגיה ,אנו ממליצים על תדירות ניקוי
האבנית הבאה:
בכל  1חודשים במקרה של שימוש רגיל (עד  5פעמים ביום) בקשיות מים נמוכה עד
בינונית.
בכל חודש במקרה של שימוש תכוף יותר או עם מים קשים יותר.
תוכלו לבדוק את קשיות המים עם ספק המים שלכם.
הרתיחו  7.8ליטרים של מים בקומקום.
חשוב :כבו את הקומקום והוסיפו  7.4ליטרים של חומץ ביתי ( .)4%אל תרתיחו את
תוכן הקומקום משום שהוא עלול לגלוש ולהוות סכנת כוויה.
הניחו לתערובת המים והחומץ לשבת לילה בקומקום.
רוקנו את הקומקום ושטפו אותו היטב במים נקיים .מלאו את הקומקום במים נקיים
והרתיחו אותו.
רוקנו את הקומקום ושטפו אותו שוב במים נקיים.
אם הקומקום עדיין מלוכלך באבנית ,חזרו על התהליך.
כדי להסיר אבנית ממסנן האבנית ,אתם יכולים להשרות אותו בחומץ מדולל.

כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.
בבקשה אל תשליכו את המוצר בפסולת הביתית בסוף החיים שלו .תוכלו להשליך
אותו במתקני האיסוף של  Braunאו במתקני איסוף מתאימים במקום מגוריכם.

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת
שירות מוסמכת .ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.
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הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל
מיקום:







אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה ,החלפתו תיעשה על ידי היצרן ,ע"י סוכן
השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים ,רדיאטורים וכו').
יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר  -אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:
 ודאו שמתח הרשת ( 217וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:












כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים .לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי
מוסמך.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר ,אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות
למעבדת השירות.
אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים .במקרה של חדירת מים
למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל) ,לנתקו
מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם ,כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום
להתחשמלות.
במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל
תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:
במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר ,יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל
ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:
לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל .אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול
או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:
יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.
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