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  הוראות בטיחות

  בעת השימוש בקומקום, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות הבאים:

 טרם השימוש בקומקום, קראו את הוראות ההפעלה במלואם, ובעיון. . 1
 במידה והמוצר מופעל בקרבת ילדים, חובה לפקח עליו מקרוב. . 2
טרם חיבור הקומקום לחשמל, וודאו שמתח הפעולה הנקוב עליו (מפורט בתווית  . 3

שנמצאת מתחת לבסיס הקומקום), תואם למתח הרשת בביתכם. במידה ואין 
 ילו את הקומקום ופנו לחנות הרכישה.תאימות, אל תפע

כבו את הקומקום ונתקו אותו מרשת החשמל כאשר אתם ממלאים אותו במים,  . 4
 מרוקנים, מנקים, או כאשר אינו בשימוש.

במידה ותמלאו את הקומקום יתר על המידה, מים יגלשו בעת הרתיחה. מלאו  . 5
 בקומקום מים קרים בלבד.

אחד מחלקיו, על משטח חם או לידו  אל תפעילו ואל תציבו את הקומקום או . 6
 (כמו: כיריים גז, תנור בישול או תנור חימום וכול').

שולחן או דלפק. אל תאפשרו אל תאפשרו לכבל החשמל להיות תלוי מעל קצות  . 7
 לכבל החשמל לגעת במשטחים חמים.

 את תמשכו את כבל החשמל כיוון שהדבר יפגום בכבל ולסכנת התחשמלות. . 8
וק, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, סוכן השירות אם כבל החשמל ניז . 9

 שלו, או איש מוסמך אחר כדי למנוע סכנה.
הימנעו מנגיעה במשטח החיצוני של הקומקום כאשר הוא חם, השתמשו בידית  . 10

 או בלחצן.
אסור לחסום את פיית המזיגה של הקומקום בזמן פעולה, הדבר יגרום לקלקול  . 11

 הקומקום.
משטח הגנה למניעת נזק ם על ריהוט מעץ, השתמשו באם משתמשים בקומקו . 12

 לגימורים עדינים.
כדי למנוע סכנת כוויה, וודאו תמיד שהמכסה הקומקום סגור היטב לפני  . 13

 הפעלתו.
 הסרת המכסה בזמן רתיחה, עלולה לגרום לכוויה. . 14
 פתחו את המכסה בזהירות כאשר הוא חם. . 15
נדרשת, כאשר מזיזים קומקום מלא במים רותחים. לעולם אל  זהירות מירבית . 16

 תנסו להרים את הקומקום עם המכסה, השתמשו בידית.
 אל תפעילו את הקומקום כאשר הוא ריק ממים. . 17
אסור לטבול את הקומקום, הבסיס או הכבל במים, כדי למנוע סכנת  . 18

 התחשמלות.
 השימוש בקומקום חייב להתבצע רק עם הבסיס שסופק. . 19



  

 ניעת סכנת שריפה, אסור להפעיל את הקומקום ליד אדים דליקים או נפיצים.למ . 20
 אסור לטבול את המוצר במים. . 21
 המוצר אינו מיועד לשימוש אחר בלבד זה לו הוא נועד. . 22
ומעלה ואנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות  8מוצר זה יכול לשמש ילדים מגיל  . 23

הם מפוקחים או תודרכו על אופן או רגשיות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון אם 
שימוש נכון במוצר ומבינים את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים לשחק עם 

 המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
 המוצר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון: . 24

 מטבח צוות בחנויות, משרדים ואזורי עבודה אחרים. -
 חות בבתי מלון, בתי הארחה ואתרי הארחה דומים.על ידי לקו -
 חדרי הארחה. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  הוראות שימוש

לפני השימוש הראשון בקומקום, מלאו את הקומקום עם מים נקיים בתכולה  . 1
 המקסימלית, והרתיחו אותם. רוקנו את המים שרתחו וחזרו על הפעולה.

ממלאים או מוסיפים חובה לנתק תמיד את הקומקום מרשת החשמל כאשר  . 2
 מים.

מלאו את הקומקום במים לרמה הרצויה. אל תמלאו אותו יתר על המידה  . 3
כדי למנוע סכנת גלישה. מדיד גובה המים בקומקום יעזור לכם למדוד את 

הכמות הנכונה. תוכלו למלא את הקומקום דרך הפתח העליון או דרך פיית 
אחרת הקומקום לא  המזיגה. אל תשכחו לסגור את המכסה לאחר המילוי,

 ייכבה אוטומטית בסיום הרתיחה.
ליטר מים (גובה סימן המינימום) כדי למנוע  0.5-אסור למלא פחות מ . 4

 מהקומקום לפעול ללא מים.
 ליטר מים (גובה מים מקסימלי). 1.7-אסור למלא יותר מ . 5
התקן ניתוק טרמי אוטומטי מותקן בקומקום כדי למנוע חימום יתר. ההתקן  . 6

הקומקום פועל ללא כמות מים מספקת. וודאו תמיד שכמות המים יופעל אם 
בקומקום עוברת את סף המינימום, כפי שנראה במדיד. במידה והתקן 

הניתוק הבטיחותי הופעל, כבו את הקומקום ונתקו אותו מרשת החשמל. 
דקות. לאחר מכן, מלאו אותו שוב במים  10עד  5אפשרו לו להתקרר במשך 

 יפעל באופן סדיר.והפעילו, הקומקום 
הציבו את בסיס הקומקום על משטח יבש ושטוח. הניחו את הקומקום על  . 7

הבסיס. החיבור החשמלי של הקומקום מתבצע אוטומטית עם הנחת 
 הקומקום על הבסיס.

של כבל הבסיס לשקע החשמל. החיבור החשמלי לחלקו חברו את התקע  . 8
 העליון של הקומקום יתבצע אוטומטית. 

אליו חובר הקומקום מוארק, והפעילו את הקומקום על ידי וודאו שהשקע  . 9
 ".1לחיצה על מתג ההפעלה למצב "

כאשר המים רתחו, הקומקום כבה אוטומטית. אפשרו לקומקום להתקרר  . 10
שניות. במהלך זמן הקירור, אל תלחצו שוב על מתג ההפעלה למצב  15-20

 " כיוון שהדבר עלול לגרום לקלקול המערכת המכנית.1"
 רימו את הקומקום מהבסיס לפני שכיביתם אותו באמצעות המתג.אל ת . 11
 זכרו, אם אין ברצונכם להרתיח ששוב את המים בקומקום, כבו אותו. . 12
ניתן לכבות את הקומקום בכל רגע ידנית על ידי לחיצה על מתג ההפעלה  . 13

 ".0למצב "

  



  

  תחזוקה

ולחים. הסירו כתמים נגבו את חלקו החיצוני של הקומקום עם מטלית או ספוג רכים 
. אסור להשתמש בחומרי ניקוי בכריות קשים האמצעות מטלית ספוגה בסבון נוזלי

  ניקוי קשות ושוחקות.

  זהירות ! לעולם אין לטבול את הקומקום במים או בנוזלים אחרים.

מעת לעת, בתלות המים המסופקים לביתכם, ייווצרו שאריות אבנית בסביבת גוף 
  לירידה ביעילות ההרתחה.החימום, דבר שיגרום 

כמות האבנית שנוצרה (וכתוצאה מכך בצורך לניקוי או הסרת אבנית) תלויה במידה 
רבה במידת קשיות המים באיזורכם ובתכיפות השימוש בקומקום.                        

שימוש בקומקום עם אבנית אינו מסוכן לבריאותכם, אך אפשרי שתחושו בטעם 
  לכן, יש לנקות את מעת לעת את הקומקום כמוסבר מטה. אבקתי במשקה שלכם.

  ניקוי אבנית

  נקו את האבנית בקביעות. לפחות פעמיים בשנה בשימוש רגיל.

מלאו את הקומקום עד למקסימום עם תערובת של שליש חומץ רגיל ושני  . 1
 שלישים מים. הפעילו והמתינו עד לכיבוי אוטומטי לאחר רתיחה.

 ום למשך הלילה.השאירו את התערובת בקומק . 2
 רוקנו את התערובת בבוקר שלמחרת. . 3
 מלאו את הקומקום עם מים עד למקסימום, והרתיחו שוב. . 4
 רוקנו את המים הרתוחים כדי להסיר את שאריות האבנית והחומץ. . 5
 שטפו את פנים הקומקום עם מים נקיים. . 6

  אחסון

למנוע יש לנגב את המים ולאחסן במקום יבש ובטמפרטורת סביבה רגילה כדי 
  הצטברות לחות כאשר הקומקום אינו בשימוש זמן רב.

  השלכת הקומקום

בסיום חיי המוצר אין להשליך את הקומקום יחד עם הפסולת הביתית. יש לפרק אותו 
ולהשליך אותו בנקודות ריכוז לפסולת חשמלית ואלקטרונית בהתאם לתקנות 

  והחוקים המקומיים.
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