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הוראות בטיחות
מדריך זה מסביר כיצד להתקין כהלכה ואופן השימוש בקולט האדים.
אנא קראו אותו לפני שימוש בקולט האדים ,גם אם אתם מכירים את המוצר.
שמרו את מדריך ההוראות במקום בטוח לשימוש עתידי.
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לעולם אל תעשו:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אל תנסו להשתמש בקולט האדים ללא מסנני השמן או אם המסננים מלאים בשמן.
אין להתקין מעל כיריים בעלות גריל גבוה.
אל תשאירו מחבת בשימוש ללא השגחה ,שמן או שומנים מחוממים יתר על המידה עשויים
להתלקח.
לעולם אל תשאירו להבות חשופות מתחת לקולט האדים.
אם מכסה הקולט נפגע ,אל תנסו להשתמש בקולט.
אין לאפשר בעירת אלכוהול מתחת לקולט האדים.
זהירות :חלקים נגישים עשויים להתחמם כאשר משתמשים במכשירי בישול.
המרחק המינימלי בין כלי הבישול על הכיריים לקולט האדים(כאשר הקולט ממוקם מעל כיריים של
גז הוא לפחות  65ס"מ).
אין לשחרר את האוויר לתוך ארובה אשר מכלה אדים ממכשירי גז או דלקים אחרים.

תמיד לעשות:
• חשוב! תמיד כבו את מתג החשמל הראשי במהלך ההתקנה ובמהלך תחזוקה ,למשל החלפת
נורה.
• קולט האדים חייב להיות מותקן על פי הוראות ההתקנה ולפי המידות הנכונות.
• כל עבודות ההתקנה צריכות להתבצע על ידי אדם מתאים או חשמלאי מוסמך.
• אנא היפטרו מחומרי האריזה בזהירות .ילדים עשויים להיפגע מהם.
• שימו לב לקצוות החדים בתוך קולט האדים במיוחד בשלב ההתקנה ובניקיון.
• המרחק המינימלי בין כלי הבישול לקולט האדים חייב להיות:
כיריים גז 75 :ס"מ.
כיריים חשמליות 65 :ס"מ.
גחלים או כיריים שמן 75 :ס"מ.
• וודאו כי לתעלה אין פניות חדות יותר מ 90מעלות ,מכיוון שזה יפגע ביעילות קולט האדים.
• אזהרה :התקנת ברגים לא כהלכה או תיקון לא בהתאם להוראות עשוי לגרום לסכנות חשמל.
• תמיד שימו מכסה על סירים ומחבתות כאשר מבשלים על גז.
• במצב הוצאה ,קולט האדים מוציא אויר מהחדר .אנא וודאו כי יש אוורור מתאים.
• קולט האדים מוציא ריחות מהחדר אך לא אדים.
• קולט אדים הוא לשימוש ביתי בלבד.
• אם כבל החשמל ניפגע ,יש להחליפו על ידי היצרן ,סוכן שירות,
או אדם שהוסמך לכך כדי להימנע מסכנות.
• מכשיר זה יכול לשמש ילדים החל מגיל  , 8ואנשים עם יכולת פיזית ,חושית ,ומנטלית ירודה או
חסרי ניסיון וידע ,כל עוד הם בהשגחה או קבלו הוראות לגבי שימוש בטוח והבינו את הסכנות
הקיימות .אין לתת לילדים לשחק במכשיר זה.
אין לתת לילדים ללא השגחה לנקות ולתחזק את קולט האדים.
• אזהרה :לפני חיבור לחשמל ,יש לנתק את כל מעגלי החשמל.
• זהירות :המכשיר וחלקיו הנגישים עשויים להתחמם במהלך השימוש.
היזהרו והימנעו מנגיעה בחלקים חמים.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל  8אלא אם כן הם תחת השגחה קבועה.
• צריך להיות אוורור מתאים בחדר כאשר קולט האדים פועל בזמן בישול על גז או דלקים אחרים.
• יש סכנת אש אם לא מנקים כמו שמצוין בהוראות.
• יש לווסת את יציאת האוויר.
• נקו את המתקן לעיתים תכופות ועקבו אחר ההוראות בפרק "תחזוקה".
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•
•
•
•
•
•
•

מאמצעי בטיחות ,אנא השתמשו רק בברגים בגודל המומלץ בספר ההוראות.
לפרטים אודות שיטת הניקיון ותכיפות הניקיון אנא הסתכלו בחלק התחזוקה וניקיון בספר
ההוראות.
אין לתת לילדים ללא השגחה לנקות ולתחזק את קולט האדים.
כאשר קולט האדים ומכשיר אשר פועל לא באמצעות חשמל פועלים בו זמנית ,הלחץ השלילי בחדר
לא יחרוג מ .)4X10-5 bar( Pa 4
אזהרה :סכנת אש :אל תאחסנו דברים על משטח הבישול.
אין להשתמש במנקה אדים.
לעולם אל תנסו לכבות אש בעזרת מים ,כבו את אמצעי הבישול וכסו את הלהבות באמצעות,
למשל :מכסה או שמיכת אש.

התקנה( אוורור החוצה)
התקנת הV-FLAP -
אם לקולט האדים אין  1 V-FLAPמורכב ,אתם צריכים להרכיב את חלקי החצי לגוף שלו.
כדי להרכיב את ה V-FLAP-אתם צריכים:
• להרכיב שני חצאי חלק  2לגוף של חלק .6
• פין  3צריך להיות כלפי מעלה.
• צירים  4צריכים להיכנס לתוך חורים מס 5 .בגוף .
• חזרו על הפעולה בחצי השני של החלק.

התקנה
אם יש לכם יציאה החוצה ,הקולט יכול להיות מחובר כפי שמוצג בתמונה למטה באמצעות צינור
שאיבה (אמייל ,אלומיניום ,צינור גמיש או חומר לא דליק עם קוטר פנימי של  150/120מ"מ).
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 .1לפני התקנה ,כבו את היחידה ונתקו אותה משקע החשמל.

 .2קולט האדים צריך להיות ממוקם במרחק של בין  65ל 75 -ס"מ מעל משטח הבישול לאפקט
מיטבי.

 .3הבריגו  2ברגים  40X4מ"מ על הקיר .תלו את קולט האדים על שני הברגים.

 .4בנוסף ,קבעו את קולט האדים בעזרת  2ברגים  30X4מ"מ דרך גב הקולט.

 .5חברו את צינור ההרחבה כפי שמוצג למטה .קבעו את צינור ההרחבה
על ידי חבק .הרימו את הצינור עד שהוא יוצא דרך הפתח בקיר.
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שימו לב :שני פתחי הביטחון ממוקמים מאחורה ,בקוטר של  6מ"מ.

התקנת תעלת הפליטה
יש למלא אחר החוקים הבאים כדי לקבל הוצאת אויר אופטימלית.
• שמרו על צינור הפליטה קצר וישר.
• אל תקטינו את קוטר הצינור הפליטה.
• כאשר משתמשים בצינור גמיש ,תמיד התקינו את הצינור מתוח כדי להפחית ירידת לחץ.
• אי הצלחה לעמוד בהוראות אלה יגרום לירידה בביצוע ולעלייה ברעש מקולט האדים.
• כל עבודת התקנה צריכה להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך או אדם כשיר לכך.
• אל תחברו את צינור הפליטה לשום אוורור קיים המשמש דבר אחר ,כמו צינור חימום ,צינור גז,
צינור רוח חמה.
• זווית הכיפוף של צינור האוורור לא תרד מ 120-מעלות ,אתם צריכים להוביל את הצינור מאוזן ,או
לחילופין הצינור צריך להיות ישר למעלה מנקודת המוצא עד ליציאה בקיר.
• לאחר ההתקנה ,וודאו כי קולט האדים ישר כדי למנוע הצטברות שומנים.

שגוי

נכון

וודאו כי צינור הפליטה הנבחר להתקנה עומד בתקן הרלוונטי והוא דוחה אש.
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אזהרה

מטעמי בטיחות ,השתמשו בברגים באותו גודל להתקנה וקיבוע כפי
שמומלץ במדריך ההוראות.
התקנת ברגים וקיבועם לא על פי ההוראות עשוי לגרום לסכנות חשמליות.

תחילת שימוש בקולט האדים שלכם
משטח מגע LED

למשטח המגע יש חמישה כפתורים ,ראו תמונה.

(מנמיך),

(נורה),

(מגביר),

(כיבוי/הדלקה)

(טיימר),

 .1הדלקה :אחרי חיבור הקולט לחשמל ,אור גב הכפתור יידלק ,היציאה תיסגר וקולט האדים יעבור
למצב המתנה.

.2

כפתור (כיבוי/הדלקה):
2.1

כפתור (כיבוי  /הדלקה) ,אור גב הכפתור יידלק וקולט האדים יפעל במהירות
לחצו על
בינונית ,והאור ישאר דלוק .אור הגב של הכפתורים

(מנמיך),

(מגביר),

לחצו שוב על כפתור )כיבוי/הדלקה)

(נורה),

(כיבוי/הדלקה) יישאר דלוק.

 ,אור הגב של הכפתורים יכבה וקולט האדים יכבה ויחזור

למצב המתנה.
2.2

כפתור

(נורה( יכול לפעול מבלי ללחוץ על כפתור

לחצו על כפתור

.3

(הדלקה/כיבוי).

(הדלקה/כיבוי) ,קולט האדים יכבה ללא פעולה.

(כפתור (נורה):
כפתור (נורה) ,אור גב הכפתור יידלק והאורות גם כן .לחיצה נוספת תכבה את
לחצו על
האורות .האורות עובדים במעגליות.

.4

(כפתור (מגביר):
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4.1

כפתור (מגביר) ,אור גב הכפתור יידלק ,קולט האדים יתחיל לעבוד על
לחצו על
מהירות נמוכה .תצוגת ה LEDתציג "."1

4.2

כפתור (מגביר) שוב כשהקולט עובד על מהירות נמוכה ,קולט האדים יעבוד
לחצו על
על מהירות בינונית ותצוגת ה LEDתציג "."2

4.3

כפתור (מגביר) שוב כשהקולט עובד על מהירות בינונית ,קולט האדים
לחצו על
יעבוד על מהירות גבוהה ותצוגת ה LEDתציג "."3

4.4

כפתור (מגביר) שוב כשהקולט עובד על מהירות גבוהה ,קולט האדים
לחצו על
ימשיך לעבוד על מהירות גבוהה.

.5

(כפתור (מנמיך):
לחצו על

(כפתור (מנמיך) ,קולט האדים יוריד מהירות אחת ,והתצוגה תציג את מהירות

העבודה הנוכחית .כאשר לוחצים
מהירות נמוכה ,הקולט יכבה ואור גב

.6

(הכפתור (מנמיך) יכבה.

(כפתור (טיימר):
6.1

6.2
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(על כפתור (מנמיך) שוב כאשר הקולט עובד על

(כפתור (טיימר) עובד כאשר המנוע והאורות עובדים בלבד .הגדרות הטיימר הם
חמש דקות ואפשר לחזור על הפעולה .כאשר תם הזמן ,קולט האדים יכבה והאורות יכבו
גם כן.
כאשר מכוונים את הטיימר ,אם משנים את המהירות הטיימר יחשב מחדש אז זמן
העבודה.

פתרון בעיות
בעיה
אורות דלוקים ,אבל
המנוע לא עובד

פתרון

גורם אפשרי
המאוורר כבוי

בחרו מצב מאוורר

תקלה במתג המאוורר

צרו קשר עם מרכז השירות

תקלה במנוע

צרו קשר עם מרכז השירות

אורות לא עובדים ,ומנוע
לא עובד

פיוז הבית נהרס.
כבל החשמל רפוי או מנותק

דליפת שמן

השסתום החד כיווני וכניסת
אוורור האוויר לא סגורים כמו
שצריך
דליפה מחיבור בצורת  Uוהכיסוי.
שבורים/נורות תקולות
המרחק בין קולט האדים למשטח
הבישול גדול מידי
ברגי הקיבוע לא מחוזקים כמו
שצריך

אפסו/החליפו את הפיוז
חברו את כבל החשמל כראוי.
הדליקו את שקע החשמל.
קחו את השסתום החד כיווני ואטמו
אותו עם חומר איטום.

אורות לא עובדים
שאיבה לא מספקת
קולט האדים בשיפוע

קחו את החלק בצורת  Uואטמו אותו.
החליפו את הנורות.
מקמו מחדש את קולט האדים למרחק
הנכון.
חזקו את ברגי התלייה וודאו כי הקולט
מאוזן.

הערה:
כל תיקון חשמלי למכשיר זה חייב להתאים לחוקי המדינה .אנא צרו קשר עם מרכז השירות אם
יש לכם ספק לגבי אחד מן הדברים למעלה .תמיד נתקו את היחידה מהחשמל לפני פתיחתה.

תחזוקה וניקיון
זהירות:
• לפני ביצוע תחזוקה או ניקיון ,יש לנתק את קולט האדים מהחשמל.
וודאו שקולט האדים מכובה ומנותק משקע החשמל בקיר.
• החלקים החיצוניים חשופים לשריטות ושפשופים ,אנא מלאו את
הוראות הניקיון על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר מבלי
לפגוע במשטח.

כללי
ניקיון ותחזוקה יש לבצע כאשר המכשיר קר במיוחד כאשר מנקים .מנעו מלהשאיר חומר בסיסי או
חומצי על משטח הקולט (כגון :מיץ לימון ,חומץ ועוד).

פלדת אל חלד
יש לנקות את פלדת האל חלד באופן קבוע( באופן שבועי למשל) על מנת לוודא תוחלת חיים ארוכה.
ייבשו באמצעות מטלית רך ונקי .אפשר להשתמש בנוזל ניקיון מיוחד לפלדת אל חלד.
הערה:
וודאו שהניגוב מבוצע בכיוון אחיד כדי למנוע שריטות נגדיות אשר עשויות להופיע.
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משטח לוח הבקרה
אפשר לנקות את לוח הבקרה באמצעות מים חמים וסבון .וודאו שמטלית נקייה וסחוטה לפני הניקיון.
השתמשו במטלית יבשה ורכה להסיר שאריות לחות אחרי הניקיון.

חשוב
השתמשו בחומרי ניקוי ניטרליים והימנעו משימוש בכימיקלים חזקים ,חומרי ניקוי ביתיים חזקים או
חומרים המכילים חומרים שוחקים ,מכיוון שחומרים אלו עשויים לפגוע במראה המשטח ואף להסיר
ציורים מודפסים על משטח לוח הבקרה ויבטלו את אחריות היצרן.

מסנן השומנים
אפשר לנקות את מסנן השמנים ביד .השרו אותם במים עם חומר משחרר שומנים למשך כ 3-דקות
ולאחר מכן הברישו אותם בעדינות עם מברשת רכה .אנא אל תפעילו לחץ גדול מידי ,הימנעו מלפגוע
במסנן( .השאירו את המסנן להתייבש לבד ).
יש לשטוף מסננים בנפרד מכלי חרס וכלי מטבח אחרים .מומלץ לא להיעזר בשטיפה.

התקנת מסנני השומנים
• להתקנת המסננים יש לעקוב אחר ארבעת השלבים הבאים:
 כוונו את המסנן לחריץ בגב הקולט. לחצו על הכפתור בידית המסנן. שחררו את הידית ברגע שהמסנן ממוקם היטב. -חזרו על הפעולה להתקנת כלל המסננים.

מסנני פחם -לא כלולים במוצר זה
אפשר להשתמש במסנני פחם פעילים על מנת ללכוד ריחות .בדרך כלל יש להחליף מסנני פחם
כל שלושה או שישה חודשים בהתאם להרגלי הבישול שלכם .תהליך התקנת מסנני הפחם הוא
כפי שמופיע למטה.

על מנת להתקין את מסנני הפחם ,יש לנתק קודם את מסנני האלומיניום .תחילה פתחו בזהירות
את מכסה פלדת האל חלד ,ואז לחצו על נעילת מסנן האלומיניום והסירו אותו.
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הערה:
• וודאו שהמסנן נעול היטב .אחרת ,הוא ישתחרר ועשוי לגרום לסכנה.
• כאשר מחברים מסנני פחם פעילים ,חוזק השאיבה ירד.

שמירה על הסביבה:
מוצר זה מסומן בסמל פח האשפה החצוי באיקס הנ"ל .סמל זה מצביע על
כך שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת ,אלא להשליכו בהתאם
להנחיות  .2012/19 / EUלאחר מכן הוא ימוחזר או יפורק על מנת להפחית
פגיעה בסביבה ,מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מועדים לפגיעה בסביבה
ובבריאות האדם עקב הימצאות חומרים מסוכנים בתוכם .למידע נוסף ,אנא
צרו קשר עם הרשויות המקומיות.

הערות:
המשפטים הבאים מראים כיצד להפחית את הפגיעה הסביבתית הכללית( שימוש באנרגיה) בתהליך
הבישול.
( )1התקינו את קולט האדים במקום מתאים שיש בו אוורור מספיק.
( )2נקו את קולט האדים לעיתים תכופות על מנת למנוע חסימה בדרך האוויר.
( )3זכרו לכבות את אור הקולט לאחר הבישול.
( )4זכרו לכבות את קולט האדים לאחר הבישול.

מידע בנוגע לפירוק
אל תפרקו את קולט האדים לא כפי שמודגם במדריך ההוראות .המשתמש איננו יכול לפרק את
המוצר .בסוף תקופת השימוש ,אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית אחרת .בדקו עם הרשויות
המקומיות לגבי המלצת מחזור.
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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 (תנורי חימום ,רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר  -אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:
• ודאו שמתח הרשת ( 230וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ,לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים .לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
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 לנתק אותו מרשת החשמל .אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או
בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:
יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

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.
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