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  אנו מודים לכם על שבחרתם את הקומקום הדיגיטלי האיכותי של 
הקומקום מיוצר כך שיספק לכם שימוש קל ופשוט, אמינות ובטיחות. כדי לקבל את 

שרכשתם, אנא קראו בעיון מדריך זה טרם השימוש מיטב הביצועים של הקומקום 
  במוצר, ושמרו עליו לצורך עיון עתידי.

  מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד

  הוראות בטיחות

  בעת השימוש בקומקום, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות הבאים:

 טרם השימוש בקומקום, קראו את הוראות ההפעלה במלואם, ובעיון. . 1

לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, מוצר זה אינו מיועד  . 2
חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון, אלא אם הם מפוקחים או ניתנה 

 להם הדרכת שימוש על המוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.

 במידה והמוצר מופעל בקרבת ילדים, חובה לפקח עליו מקרוב. . 3

וודאו שמתח הפעולה הנקוב בתווית הנתונים על  טרם חיבור הקומקום לחשמל, . 4
הקומקום תואם למתח הרשת בביתכם. במידה ואין תאימות, אל תפעילו את 

 הקומקום ופנו לחנות הרכישה.

 אל תפעילו את הקומקום על משטח עבודה משופע. . 5

אל תאפשרו לכבל החשמל להיות תלוי מעל קצות שולחן או דלפק. אל תאפשרו  . 6
 במשטחים חמים. לכבל החשמל לגעת

 במידה ותמלאו את הקומקום יתר על המידה, מים יגלשו בעת הרתיחה.  . 7

 הפעלת הקומקום.ובטח לפני אוודאו שהמכסה סגור ומ . 8

 אל תפתחו את המכסה כאשר המים רותחים. . 9

אל תפעילו ואל תציבו את הקומקום או אחד מחלקיו, על משטח חם או לידו (כמו:  . 10
 ור חימום וכול').כיריים גז, תנור בישול או תנ

 אל תשתמשו בקומקום באזורים לחים כגון: אמבטיות, מקלחות, כיורים וכול'. . 11

 אסור לטבול את הקומקום, הבסיס או הכבל במים, כדי למנוע סכנת התחשמלות. . 12

כיבוי  \לניתוק הקומקום מרשת החשמל, כבו אותו תחילה ע"י לחצן ההפעלה  . 13
 אל תמשכו בכבל אלא אחזו בתקע.ולאחר מכן הוציאו את התקע מהשקע בקיר. 
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 אין לפתל, לעוות או למחוץ את כבל החשמל.  . 14

 וודאו שהקומקום כבוי לפני שמרימים אותו מבסיסו או מזיגה.  . 15

 היזהרו בעת פתיחת מכסה הקומקום, טיפות מים חמים עלולות להיפלט החוצה. . 16

טל את שימוש תעשייתי או מסחרי בקומקום יבהמוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.  . 17
 האחריות.

 אין להשתמש מחוץ לבית. . 18

אל תנסו אף פעם לפרק שום חלק של המוצר או של לוח הבקרה. היצרן לא יהיה  . 19
 אחראי לכל תקלה או נזק שייגרמו עקב כך.

 מומלץ שלא להשתמש בכבל מאריך או מתאמים למיניהם, עקב סכנת התחשמלות. . 20

 אל תגעו במשטחים חמים. השתמשו בבקרים או בלחצנים. . 21

נתקו את הקומקום מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש ולפני ניקוי. אפשרו לו  . 22
 להתקרר לפני התקנת או פירוק חלקים מתוכו.

, התחשמלות השימוש באביזרים שאינן מומלצים על ידי היצרן, עלול לגרום לשריפה . 23
 או פציעה.

 אין לעשות במוצר שימוש אחר מלבד זה לו הוא נועד. . 24

 ה.שמרו את הוראות ההפעל . 25

  

  

 .השימוש בקומקום חייב להתבצע עם הבסיס שסופק בלבד 
 :מוצר זה מיועד לשימוש בבתים פרטיים ומקומות דומים כגון 

 מטבחי צוות עובדים בחנויות. -
 חוות חקלאיות. -
 לקוחות בחדרי בית מלון, בתי הארחה ומקומות הארחה דומים. -

  

  

  

  

  

 מוצר זה משמש להרתחת מים בלבד 
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  הכרת חלקי הקומקום

  

 מסנן מתפרק . 1
 פיית מזיגה . 2
 גוף הקומקום מנירוסטה . 3
 בסיס  . 4
 לחצן "שמירת חום" . 5
 ווסת טמפרטורה . 6
 מכסה . 7
 לחצן פתיחת המכסה . 8
 ידית אחיזה  . 9

 מדיד גובה מים . 10
 עם לחצני מגע LEDפנל  . 11
  כיבוי \לחצן הפעלה  . 12

  

  

  מפרט טכני
  ליטר 1.7תכולה:  

  240V ~ 50-60Hz – 220מתח פעולה: 

  W 2200 – 1850הספק: 

  STRIXתוצרת  –תרמוסטט 

  

  

  בקומקוםראשון שימוש 

  לפני השימוש הראשון, אנא פעלו על פי ההנחיות הבאות:

 הסירו מהקומקום את כל חלקי האריזה ואת המדבקות. . 1
מלאו את הקומקום על לרמה המקסימלית. הרתיחו ושיפכו את המים. חיזרו על  . 2

  פעולה זו פעמיים.
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  השימוש בקומקום

 הקומקום על משטח שטוח, יציב, יבש וחסין חום.הניחו את בסיס  . 1
הרימו את הקומקום מהבסיס ופתחו את המכסה העליון על ידי לחיצה על לחצן  . 2

 השחרור הממוקם בחלקה העליון של ידית האחיזה.
מלאו את הקומקום במי ברז קרים, סגרו את המכסה על ידי לחיצה עדינה כלפי  . 3

 מטה עד לנעילה במקום בנקישה.
אם לא לוחצים על אף לחצן בפנל הבקרה, הקומקום יעבור אוטומטית הערה: 

למצב המתנה. להפעלה מחודשת של הקומקום, געו בפנל התצוגה והקומקום ייצא 
  ממצב המתנה.

מ"ל) לרמה המקסימלית  600הערה: יש למלא תמיד מים בין הרמה המינימלית (
  ליטר). 1.7(

  ד החיצוני. את סימון רמת גובה המים ניתן לראות במדי
כמות מים קטנה מידי תגרום לכיבוי הקומקום עקב מערכת הגנה בטיחותית מפני 

  הפעלת קומקום ריק.
  מילוי מים מעבר לרמה המקסימלית, תגרום לגלישת מים רותחים מהקומקום.

 הניחו את הקומקום חזרה על בסיסו, וודאו שהוא מוצב כראוי. . 4
 תו. פנל התצוגה יואר.חברו את הקומקום לרשת החשמל והפעילו או . 5

  להרתחת מים:

, CANCEL \ STARTלחצו על לחצן , C 100⁰להרתחת מים לטמפרטורה של  . 1
 הקומקום ישמיע "ביפ" ויתחיל להרתיח את המים.

תתחיל להבהב  CANCEL \ STARTבזמן שהמים רותחים, תאורת הלחצן  . 2
באיטיות עד שתהליך הרתיחה מסתיים. הקומקום ישמיע שני צלילי "ביפ"  וחיווי 

"שמירת חום" יידלק. במידה ולא לוחצים על אף לחצן, הקומקום יעבור למצב 
 המתנה.

 ותו ונתקו את התקע מרשת החשמל.עם סיום השימוש בקומקום, כבו א . 3

  הפעלת הקומקום לטמפרטורה מוגדרת מראש

, C60⁰ ,C70⁰במידה ותחפתו לחמם את המים לטמפרטורה מוגדרת מראש (  . 1
C80⁰  אוC90⁰          לחצו על הטמפרטורה הרצויה ולאחר מכן על הלחצן ,(

CANCEL \ START .להפעלת תהליך החימום 
בזמן שהמים מתחממים, חיווי הטמפרטורה שנבחרה מוארת ותאורת הלחצן  . 2

CANCEL \ START הקומקום עד שתהליך החימום יסתיים.  תהבהב באיטיות
ישמיע שני צלילי "ביפ"  וחיווי "שמירת חום" יידלק יחד עם החיווי של טמפרטורה 

גבוהה יותר מזו שנבחרה. במידה ולא לוחצים על אף לחצן, הקומקום יעבור למצב 
 המתנה.
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 עם סיום השימוש בקומקום, כבו אותו ונתקו את התקע מרשת החשמל. . 3
  

   KEEP WARM –ת שמירת חום שימוש תכונ

, ועל אחת KEEP WARMלהפעלת תכונת שמירת חום, לחצו על לחצן  . 1
מהטמפרטורות הקבועות המוגדרות ומוארות בפנל. להפעלה לחצו על לחצן 

CANCEL \ START . 

 פעם אחת. CANCEL \ STARTליציאה ממצב שמירת חום, פשוט לחצו על לחצן  . 2

 אותו ונתקו את התקע מרשת החשמל.עם סיום השימוש בקומקום, כבו  . 3
  הערה: וודאו שהנכם משתמשים רק עם בסיס הקומקום שסופק לכם.

אזהרה: נהגו בזהירות יתר בעת הזזת הקומקום או מזיגת מים חמים ממנו. האדים 
  שנפלטים מהמים הרותחים עלולים לגרום לכוויה.

  

  הגנה בפני הפעלה ללא מים

בקומקום מותקנת הגנת בטיחות מפני הפעלה ללא מים, כך שאם אין כמות מים 
  מספיקה הקומקום יהיה מוגן בפני התחממות יתר. 

דקות לפחות  10במידה וההגנה מופעלת, עליכם לאפשר לקומקום להתקרר במשך 
  לפני הפעלה מחודשת.

  וודאו שאתם ממלאים מים בקומקום לפני הפעלתו.
  

  זהירות
וש בקומקום, זכרו שהקומקום מתחמם כאשר המים רותחים. השתמשו בעת השימ . 1

בידית בלבד לצורך האחיזה בקומקום. לאחר הכיבוי האוטומטי של הקומקום (או 
 שניות. 15-20לאחר כיבוי ידני) נדרש לו זמן להתקרר. ניתן להפעילו שוב לאחר 

פני מילוי חוזר דקות ל 15אי פעם הקומקום יפעל ריק ממים, אפשרו לו להתקרר אם  . 2
  של מי ברז קרים.
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  תחזוקהניקוי ו

  טרם הניקוי, נתקו את הקומקום מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר.

ניקוי המשטח החיצוני:  נגבו את חלקו החיצוני של הקומקום עם מטלית או ספוג  . 1
 לחים וייבשו היטב. 

 הקומקום.אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים ושוחקים שעלולים לשרוט את  -
אין להשתמש בחומרי הברקה, או כל חומר ניקוי אחר שעלול לגרום לשינוי  -

 צבעו של הקומקום.
ניקוי פנים הקומקום: נגבו במטלית לחה טבולה בסודה לשתייה. שטפו היטב לאחר  . 2

, אתם עדיין נדרשים לנקות את פנים מכן. אף על פי שהקומקום מצויד במסנן
 .הקומקום (ואת המסנן) בקביעות

שטפו מתחת למים זורמים או השתמשו במברשת רכה. תוכלו גם ניקוי המסנן :  . 3
 להכניס את המסנן לתוך הקומקום בזמן פעולת ניקוי אבנית. שטפו היטב.

באזורים בהם המים קשים, חובה להסיר את האבנית ואת כתמי המים שבתוך  . 4
תוכלו  הקומקום אחרת יש סיכוי שהתקן ההגנה בפני הרתחה ללא מים יופעל.

להשתמש במגוון חומרי ניקוי להסרת אבנית שניתנים לרכישה בסופרמרקטים, בתי 
 מרקחת ובחנויות אחרות.

אין להשתמש בקומקום במידה וקיים נזק בקומקום, בכבל או בתקע. פנו מיד  . 5
 לתחנת השירות הקרובה אליכם.

  

  ניקוי אבנית

אים להסרת האבנית כאשר מצטברת אבנית על גוף החימום, רכשו חומר ניקוי מת . 1
 מהקומקום.

הצטברות אבנית גורמת לזמני רתיחה ארוכים יותר ואף לגרום נזק לגוף החימום.  . 2
לאחר הסרת האבנית, הרתיחו את הקומקום עם מים נקיים מספר פעמים ושפכו 
אותם. נקו היטב את כל השאריות של החומר להסרת האבנית, הוא עלול לפגוע 

 בחלקיו השונים של הקומקום.
באזורים מסוימים קיימים מים גיריים. מים אלה נראים מעורפלים ומשאירים  . 3

 . ניקוי רגיל מסיר את כל השאריות האלה.שאריות בצדדיו של הקומקום
 האחריות אינה מכסה נזקי אבנית שלא נוקו על ידי הלקוח. . 4
אפשרי שעקב איכות המים ישתנה צבעו הפנימי של הקומקום, הדבר לא ייחשב  . 5

 כתקלה.
  מומלץ לנקות את הקומקום בקביעות. . 6
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