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 מדריך למשתמש - על קוליאופן ב מכשיר פולט אדים

 

 אמצעי בטיחות והערות חשובות

לפני הפעלת המכשיר יש לעיין בקפידה בהוראות השימוש. יש לשמור את ההוראות בקרבת המכשיר לשם עיון 

 את הוראות השימוש.למכשיר המכשיר לאדם אחר, יש לצרף עם מסירת במועד מאוחר יותר. 

 

תוקן אם הופעל באופן שגוי או אם המכשיר, שאינה תואמת את ייעוד אם נעשה שימוש במכשיר למטרה  •

 אחריות לנזקים, אם יהיו.תחול לא  באופן לא מקצועי,

על בנו יעל ידי מי שאמכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי בעלי מוגבלויות גופניות, תחושתיות ומנטליות, ולא  •

אלא אם כן הם עומדים, בזמן ההפעלה, תחת השגחתו או  (כולל ילדים), להפעלתוהידע הנדרשים והניסיון 

 הנחייתו של אדם האחראי לביטחונם.

 ישחקו עם המכשיר.להבטיח כי לא ויש לפקח על ילדים  •

 חללי מגורים ומשרד.תוך מיועד לשימוש ב המכשיר פולט האדים •

מיועד לשימוש בחללים פנימיים בלבד. אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות. יש  המכשיר פולט האדים •

 מים לשם ניקוי.בלבד. אין לטבול את בסיס המכשיר בלחבר את כבל החשמל לשקע בתוך חללים פנימיים 

 געת במכשיר ובכבל החשמל בידיים רטובות.אין ל •

מכשיר בשימוש הבעת יש לנקות בזהירות מיוחדת ללא השגחה. המופעל לעולם אין להותיר את המכשיר  •

 בנוכחותם של ילדים וחיות מחמד.

 מישורי ויציב.משטח גבי יש להעמיד את המכשיר תמיד על  •

 להעדיף מקומות בהם אין ילדים משחקים. שרות להפילו. ישפיש להעמיד את המכשיר במקום בו אין א •

 יש למלא את המיכל במי ברז צלולים או במים מזוקקים בלבד. •

 אין להוסיף למים חומרי ריח, ולא חומרים אחרים (כגון שמנים, וכד'). •

 מהאדים הנפלטים ממנו. להיפגעיש להעמיד את המכשיר במרחק מספיק מן הקיר ומעצמים אשר עלולים  •

 מכשירי חשמל. המכשיר בקרבתאת  להעמידאין  •

 אין להעמיד את המכשיר על גבי משטחים רגישים. •

 אין להפעיל את המכשיר עם מיכל מים ריק. •

 בידיים בעת ההפעלה, ואין לטבול את האצבעות במים. בריכת המיםאין לגעת במרכיבי  •

 אין להביא למגע בין עצמים קשים לבין חיישן העל קול, כדי למנוע נזק ממנו. •

 להעמיד את המכשיר בקרבת גופי חימום ומקורות חום אחרים.אין  •

 אין לחשוף את המכשיר לקרינת שמש ישירה. •

יש להפעיל את המכשיר בטמפרטורת חדר רגילה. אין לעשות שימוש במכשיר בתוך חדרים קרים, מאחר  •

ש להפשיר קפואים, י בריכת המיםהמים במיכל וב כאשרבטמפרטורות נמוכות מאוד. להיפגע והוא עלול 

 אותם לפני הפעלת המכשיר.

אין להרים את המכשיר כאשר מיכל המים ובריכת המים  לאחר הפעלת המכשיר אין לשנות את מיקומו. •

 מלאים.

ר עלול לפגוע במרכיבים האלקטרוניים, וקיימת ביש להקפיד כי לא יחדרו מים אל תוך בסיס המכשיר, הד •

 סכנה של מכת חשמל.

ולנתק את כבל החשמל מן השקע. לפני  מידיתאם חדרו מים אל תוך הבסיס, יש לכבות את המכשיר  •

 הפעלתו מחדש יש לדאוג לבדיקת המכשיר על ידי איש מקצוע.



 לאחר השימוש יש תמיד לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל מן השקע. •

 יש לנתק את כבל החשמל גם במקרים להלן: •

 המים והסרתולפני הרכבת מיכל  −

 לפני שינוי מיקום המכשיר −

 שארית המים מבריכת המיםריקון לפני  −

 לפני ניקוי המכשיר. −

 בית.ל המסופקהנקוב המוצג תואם את המתח  , כי המתחיש היוודע לפני חיבור המכשיר לשקע קיר •

 בתקע (לא למשוך בכבל). לאחוזבעת חיבור וניתוק כבל החשמל יש תמיד  •

 בשום מקום, ולא נפגע על ידי עצמים חדים.נצבט כך שאינו ל החשמיש להניח את כבל  •

משטח עליו המהחשמל כבל יש למנוע תליה חופשית של יתקע בו. יכך שאדם לא החשמל יש להניח את כבל  •

 ממוקם המכשיר.

 לבין משטחי המכשיר החמים.החשמל יש למנוע מגע בין כבל  •

את תקינותו המלאה של כבל החשמל. כאשר הוא פגום יש לדאוג להחליפו על ידי איש  בדוק באופן קבועיש ל •

 מקצוע (קיימת סכנת מכת חשמל).

על גבי המשטח. יש סביבו אם המכשיר עומד תקופה ארוכה באותו מיקום, עלולה להיווצר שכבת מים דקה  •

 סכנת החלקה. , מאחר ויתכן וקיימתהרצפהלנקוט במשנה זהירות כאשר המכשיר עומד על 

יש לנתק מיד את כבל החשמל ולהביא את המכשיר לבדיקה על  רגילים כאשר נפלטים רעשים או ריחות לא •

 ידי איש מקצוע.

 אין להשתמש בתרסיסים בקרבת המכשיר. •

 . לעולם אין לחסום את הזרבובית לפליטת האדים.המכשיר פולט האדיםאין להניח עצמים או בדים על גבי  •

 יר יש לאחוז בבסיס, לא במיכל. בעת הרמת המכש •

 יש למנוע הפלת המכשיר או חשיפתו למכות חזקות. •

אין לנסות לפרק את המכשיר ולתקן אותו בעצמך. בעת בעיות בהפעלה יש לפנות אך ורק לאנשי מקצוע  •

 מוסמכים.

לשלול יצירת כתמים לא רצויים בעקבות המגע עם  לא ניתןלאור מגוון חומרי המשטחים של רצפות ורהיטים  •

 הנוצרים על הרצפה ועל גבי רהיטים.המכשיר. היצרן אינו אחראי לנזקים ומשקעים 

 

  



 

 מרכיבי המכשיר

 

 זרבובית אדי המים (חלק עליון)  1

 זרבובית אדי המים (חלק תחתון)  2

 ידית אחיזה  3

 כיסוי עליון  4

 מיכל מים  5

 מצוף  6

 1מסנן מים (חלק עליון)  7

 1מסנן מים (חלק תחתון)  8

 פין המגעמאחז סיליקון של   9

 טבעת איטום של מכסה המיכל 10

 מכסה המיכל 11

 פין המגע 12

 2מסנן מים 13

 בסיס 14

 מגירה עם מסנן אוויר 15

 

 = מוברג למכסה המיכל 1

 = מונח בתוך בריכת המים 2

 

 

  



 

 הפעלה

 

 על גבי משטח מישורי ויציב.יש להעמיד את המכשיר  .1

יש לאחוז במיכל המים בידית העליונה ולהרים אותו מן המכשיר. יש להפוך את המיכל ולהסיר את הברגים  .2

סה כאת המולהחזיר יש למלא את מיכל המים במי ברז צלולים, או במים מזוקקים,  המחזיקים אותו.

 . יש להעמיד את מיכל המים על גבי הבסיס.בהברגה

בהגדרת ), כדי להפעיל את המכשיר ולבחור ON  /OFFש לגעת מספר פעמים במשטח החיישן העליון (י .3

 בצבעים שונים, בהתאם לנפח הנבחר. יזהר. השדה הלחות הרצויה 

ם, יידלק השדה ) כדי לחמם את האדים. בעת הפעלת החימוWARMיש לגעת בשדה החיישן התחתון ( .4

 הכחולה נכבית). הנוריתבשדה פעם נוספת כדי לכבות את החימום ( בצבע כחול. יש לגעת

 נכבית. הנוריתיש לגעת בשדה הפעלה / כיבוי עד אשר  המכשיר פולט האדיםלכיבוי  .5

 

 ניקוי המכשיר

 

 .שיר, ולנתק את כבל החשמל מן התקעיש תמיד לכבות את המכלפני ניקוי המכשיר  שים לב:

 גבי רהיטים ובמיכל המים של המכשיר אנו ממליצים על נקיטת הצעדים הבאים: היווצרות של אבנית עללמניעת 

 

 ., בלבדיש לעשות שימוש במים נטולי סידן, או במים מזוקקים .1

 יש לנקות את חיישן העל קול, את מיכל המים, ואת בריכת המים פעם אחת בשבוע. .2

 יש להחליף באופן קבוע את המים במיכל. .3

, ולייבש את המיכל היטב. מהמכלשימוש ממושך יש לרוקן את שארית המים -לפני אחסון המכשיר בעת אי .4

 יש לנקות את המכשיר ולייבש היטב את כל מרכיביו.

מומלץ לנקות את המרכיבים במטלית רכה. כאשר הדבר אינו מספיק כדי להסיר שאריות אבנית מתוך מיכל  .5

מים ומעט חומצת לימון, ולהשרות במשך חמש דקות. לאחר מכן יש תערובת של המים, ניתן למלא אותו ב

 10גר' לכל  1להסיר את האבנית באמצעות ספוג רק, או מברשת. היחס בין חומצת הלימון לבין מים הינו 

 מ"ל.

דקות. יש  15-יש להסיר את מסנן המים של מכסה המיכל. יש לשפוך פנימה מעט חומץ ולהשרות למשך כ .6

 נערו מספר פעמים ולשטוף אותו במים צלולים.ל

 .935090במק"ט  Interdiscountמסנני מים חלופיים ניתן לרכוש אצל  

 לאחר הניקוי יש לייבש היטב את כל המרכיבים. .7

חומרי ניקוי חריפים, ואין לעשות שימוש בספוגים ובמברשות אין לעשות שימוש בחומרי קרצוף, ולא ב .8

 קשים.

 טוף במים את מסנן האוויר, המצוי במגירה בתחתית הצד האחורי של המכשיר.ניתן לש .9

 

 

 

 

 

 



 אחסון

 

 . לפני אחסון המכשיר יש לנקותו ולאפשר לו להתייבש לחלוטין.1

 . יש לשמור את המכשיר במקום קריר ומוגן בפני אבק.2

 

 עזרה בעת תקלות פעלה

 

הביא לבדיקת להלן. במידה והבעיה אינה נפתרת יש לבכל מקרה של תקלת הפעלה יש ראשית לעיין בטבלה 

 המכשיר על ידי איש מקצוע.

 

 נתונים טכניים

 A1020-KU דגם:

 ליטרים 4,0 תכולת מיכל המים:

 מ"ל/שעה 300 נפח רסס מים:

 וואט) 60וואט; ביצועי חימום:  28וואט (ביצועי התזה:  88 ביצועים כולל:

 הרץ 50~וולט  220-240זרם חילופין  הספקת חשמל:

 

 פתרון  סיבה אפשרית בעיה

 

נורית הבקרה אינה נדלקת והמכשיר אינו פולט 

 אדים.

כבל החשמל אינו מחובר 

 היטב.

 

 

יש לחבר היטב את כבל 

 החשמל לשקע.

 

 

יש להפעיל את המכשיר  המכשיר לא הופעל. 

לחיצה על שדה באמצעות 

החיישן בצדו הקדמי של 

 המכשיר.

 

 נורית הביקורת נדלקת, אך המכשיר אינו פולט אדים.

 

 מיכל המים התרוקן ממים.

 

 יש למלא את המיכל במים.

 

 לאדי המים ריח לא נעים.

 

הריח נגרם על ידי החומרים 

החדישים מהם עשוי 

 המכשיר.

 

 

יש לפתוח את המיכל 

 שעול 12ולהעמידו למשך 

 במקום קריר לאוורור.

 

המים במיכל מזוהמים או  

 מעופשים.

יש לנקות את המיכל ולמלא 

 אותו במים חדשים.

 

אבנית נוצרה על גבי  המכשיר פולט רק כמות קטנה של אדים.

 החיישן.

יש לנקות את החיישן 

באמצעות מטלית רכה 

 ולחה.


