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˙ÂÎ‰
‰„Â·Ú‰ ÁË˘ÓÓ ∫‰Ê ÔÙÂ‡· Á˙Ù‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ·˘ÁÏ ˘È ¯È˜· Á˙Ù ÌÈÁ˙ÂÙÂ ‰„ÈÓ·

ËÏÂ˜‰ ˙È˙Á˙ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ‰ÊÏ ÆËÏÂ˜‰ ˙È˙Á˙ „Ú ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ Ó¢Ò ∑∞
®‰‡ÈˆÈ‰ ¯ÂÈˆ Ï˘ ˙˘˜‰ ¯Â·Ú© Ó¢Ò ≥∞ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ‰ÊÏ ÆËÏÂ˜‰ Ï˘ ¯ÈÂ‡‰ ˙‡ÈˆÈÏ „Ú

Æ≥ „ÂÓÚ ËÂË¯˘· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô˙È
˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯È˜· Á˙Ù‰ ÆÂÈ˙Á˙Ó Â‡ Á˙ÙÏ ÏÚÓ Ì˜ÓÏ ˘È ÏÓ˘Á‰ ˙‡

˙ÈÁÙÓÂ ¨ËÏÂ˜Ï ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÎÈ ¯˙ÂÈ ÔË˜ ¯ËÂ˜ Æ®ÏÂˆ©∂¢ ≠Ó¢Ó ±µ∞ Ï˘ ¯ËÂ˜·
 ÆËÏÂ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÏË·Ó ®ÏÂˆ© ¥¢ ≠ Ó¢Ó ±≤∞ Ï˘ ¯ËÂ˜· Á˙Ù Æ‰˜ÈÈ‰ ˙ÓˆÂÚ ˙‡

Æ„ÂÓÚ‰ ÛÂÒ· ‰·Î¯‰ È¯ÊÈ·‡ ‰‡¯ „¯Ù· ÔÈÓÊ‰Ï Ô˙È ˜ÈËÒÏÙ ˙¯ˆ

˙ÂÁÈË·

®ÌÈÈÙ ≥ Ú˜˙ ÌÚ ÚÈ‚Ó ËÏÂ˜‰Â ‰„ÈÓ·© Æ˙È˜È˙ ‰˜¯‡ ÏÏÂÎ‰ Ú˜˘Ï ËÏÂ˜‰ ˙‡ ¯·ÁÏ ˘È
Æ®„·Ï· ÍÓÒÂÓ È‡ÏÓ˘Á È¢Ú© ÂÙÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨˙¯Á‡ ¨È˜È˙ Ú˜˙  ÂÈ‰ Ú˜˙‰˘ ‡„ÂÂÏ ˘È

Ó¢Ò ∂µ≠Ó ÔË˜ ˜Á¯Ó· ‰È‰È ÂÏ˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˜ÏÁ‰˘ ÍÎ ËÏÂ˜‰ ˙‡ ·ÈÎ¯‰Ï ÔÈ‡
ÆÓ¢Ò ∑∞≠Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‡ÏÂ ‰¯ÈÎ‰Ó

ÆÏÂ˘È· ÈÏÎ ‡ÏÏ ËÏÂ˜Ï ˙Á˙Ó ˜ÂÏ„Ï ˘‡ ˙·‰ÏÏ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡
Æ˜Ï„ÈÈ ‡Ï Á˙Â¯ ÔÓ˘˘ ¯‰ÊÈ‰Ï ˘È

ÆÔÂËÒÂ¯È ÌÚ ˜È¯·‰ÏÂ ¯Ó˘Ï ˘È ‰ËÒÂ¯È‰ ˙‡
Æ‰Î¯ ˙ÈÏËÓ ˙¯ÊÚ· ®CIF©·Â‰ˆ ˜ÈËÒËÙ Ì¯˜ ÌÚ ˙Â˜Ï ˘È ÍÂÏÎÏ

ÆÏÓ˘ÁÏ ¯·ÂÁÓ ËÏÂ˜‰ ¯˘‡Î ÌÈ¯ËÏÈÙ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÔÈ‡

ÈÏÏÎ
ÆÏÂ˘È·‰ ˙ÂÁÈ¯ ·Â¯ ˙‡ Ï¯ËÏÂ ÌÈÓÂ˘ ¯ÂˆÚÏ ÂÈ‰ ÌÈ„‡‰ ËÏÂ˜ Ï˘ Â„È˜Ù˙

Æ‡ÆËÏÂ˜‰ ˙È˙Á˙· ÌÈ‡ˆÓ˘ ˙Î˙Ó‰ ÌÈ¯ËÏÈÙ È„È ÏÚ ˙Úˆ·˙Ó ÌÈÓÂ˘‰ ˙¯ÈˆÚ
ÆÌ˙Â‡ ıÂÁ¯Ï Ô˙ÈÂ ÌÈÈÓÚÙ ·¯ ÌÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯ËÏÈÙ

Æ·∫ÌÈÙÂ‡ È˘· Úˆ·Ï Ô˙È ÏÂ˘È·‰ ˙ÂÁÈ¯ ·Â¯ ÏÂ¯ËÈ ˙‡
Æ±¯˘‡Î ÌÈ‡˙Ó© ‰¯È„Ï ıÂÁÓ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ËÏÂ˜Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ¯È˜· ¯ÂÁ ÁÂ˙ÙÏ

Æ®‰ÊÎ ÈÂˆÈÁ ¯È˜ Â˙·¯˜· Â‡ ¨‰¯È„Ï ıÂÁÓ È˘‰ Â„Èˆ˘ ¯È˜ ÏÚ ·Î¯ÂÓ ËÏÂ˜‰
Æ≤˘È ‰Ê ¯ËÏÈÙ© ÆÁ·ËÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓÏÂ ˙ÂÁÈ¯‰ ÏÂ¯ËÈÏ ÏÈÚÙ ÌÁÙ ¯ËÏÈÙ ·ÈÎ¯‰Ï

ÆÏÈ‚¯ È˙ÁÙ˘Ó ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÏÎ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ‰Ê ¯ËÏÈÙ ®„¯Ù· ˘ÂÎ¯Ï

Æ˙ÈÂˆÈÁ ‰‡ÈˆÈÏ ËÏÂ˜‰ ¯Â·ÈÁÏ ˜ÈËÒÏÙ ˙¯ˆ ‡ÏÏÂ ÌÁÙ ¯ËÏÈÙ ‡ÏÏ ÏÚÙÓ‰Ó ÚÈ‚Ó ËÏÂ˜‰
Æ¯È˜· ¯ÂÁ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡Â‰ ˜Á¯Ó ‰ÊÈ‡Â ¨ËÏÂ˜‰ ·Î¯ÂÈ „ˆÈÎ ˙Ú„Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡Â ¯Á‡Ó

Æ∞≥≠π≥∏±∂πµ ∫ßÏË· ˙¯ˆ‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ‚ÂÏË˜ ÔÈÓÊ‰Ï Ô˙È Æ„¯Ù· ÔÈÓÊ‰Ï ˘È ÂÏ‡ ÌÈ¯ÊÈ·‡

2

‰¯ÈÚ· È¯È˘ÎÓ ÌÚ „ÁÈ ˘ÂÓÈ˘· ‡ˆÓ ÌÈ„‡‰ ËÏÂ˜˘ ‰Ú˘· ·ËÈ‰ ¯¯ÂÂ‡Ó ‰È‰È ¯„Á‰
‰·Â¯‡ ‰˙Â‡ ÍÂ˙Ï ËÏÙ‰ ¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï„· Â‡ Ê‚· ÌÈÏÚÙÂÓ‰

ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï„· Â‡ Ê‚· ÌÈÏÚÙÂÓ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ· ®FUMES© ÌÈ„‡ Ô˘Ú ˙˘Ó˘Ó‰

Æ‰·Î¯‰‰ ÔÓÊ·Â Â˙ÊÈ¯‡Ó ËÏÂ˜‰ ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú· „·Ó ‰„Â·Ú ˙ÂÙÙÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ≠˙Â¯È‰Ê
ÆÌÈ„Á ÌÈ˜ÏÁÓ ¯‰Ê‰Ï ˘È

˙ÈÂˆÈÁ ‰‡ÈˆÈÏ ±∞∞∞ ËÈ˜
 ˜¯ ‰ˆÂÁ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ıÏÓÂÓ

¯Á‡Ó ÈÂˆÈÁ ¯È˜ ÏÚ Ô˜˙ÂÓ ËÏÂ˜‰ ¯˘‡Î
 ˘È˘ ÏÎÎÂ ¯˙ÂÈ ‰ÎÂ¯‡ ˙¯ˆ‰˘ ÏÎÎÂ

ÆÌ‡˙‰· ˙„¯ÂÈ ËÏÂ˜‰ ˙˜ÂÙ˙ ¨ÌÈ·Â·ÈÒ ¯˙ÂÈ
‰„È¯ÂÓ Ó¢Ó ±µ∞ Ï˘ ¯ÂÈˆ ¯ËÂ˜Ó ‰„È¯È

Æ˙ˆÏÓÂÓ ‰È‡Â Ì‡˙‰· ËÏÂ˜‰ ˙˜ÂÙ˙ ˙‡ 

150 

 ¨‰ÎÒÓ ÚÓÈ‰Ï È„Î ¨˜ÂÊÈ ‰ÈÊ‰ ÏÈ˙Ù Ì‡
ÆÔ‡Â·È‰ ÌÚËÓ ÍÓÒÂÓ È‡ÎË È¢Ú ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈ˙ Â˙ÙÏÁ‰



 
 
 
 
 

 הרכבת פילטר
  )במידה וממחזרים את האוויר למטבח(.

 לקולט יש מנוע עם שני כונסי אוויר כל הפילטר נכנס  
 למקומו על ידי סיבוב, ונעילת המגרעת שלו.

 

 
 

 

 

 
 אופן ההרכבה

 המשמשים לתלית הקולט יש חורים בגב  הקולט 
 יש לסמן קו אנכי על הקיר באמצע הכיריים. 

 ס"מ( ממשטח העבודה כלפי מעלה.   56ס"מ )מינימום  07יש למדוד 
 יש למדוד בנוסף את המרחק בין תחתית הקולט לאזור מיקום

  החורים בגב הקולט. 
 .ולסמן קו אופקי   A+70=Bממשטח העבודה כלפי מעלה סה"כ 

  Yוימינה  Yבעזרת פלס מים. מהקו האופקי יש למדוד שמאלה 
 Y.המרחק בין הנקודות  Bקי ולסמן נקודה בכל צד על הקו האופ

 ממשטח העבודה. Bיהיה כמרחק בין החורים בגב  הקולט ובגובה  
 מ"מ מהקיר. 6 -בולטים כ וחורים ולהכניס ברגים שיושאר 2יש לקדוח 

 
 

                 
 
 
 
 

 
 לפני ההרכבה

 
 יש לחבר את הקולט לחשמל ולוודא שהוא פועל, וזאת לפני תלייתו על הקיר.

 

 תלית הקולט 
 יש לתלות את הקולט על שני הברגים שבקיר ולוודא שהוא נעול במקומו.

 
 חיבור החשמל 

 לאחר תלית הקולט יש לחבר את הקולט לחשמל. )לפני הרכבת הארובה(.
 
 

הירשם חינם למועדון חברים על מנת לקבל תזכורת במייל ללאלו המשתמשים בפילטר פחם ניתן 
 sale.co.il-www.kupperזמנה היכנסו לאתר :   והנחה ברכישה. לרישום וה

 

 

http://www.kupper-sale.co.il/


  הרכבת הארובה
 

 הכניסו את הארובה העליונה לתוך הארובה התחתונה עד לגובה בו אתם רוצים
 אין להכניס ולמשוך את החלק העליון מתוך התחתון החוצה זהירות: שיגיע הקולט.

 חברו את שתי הארובות יחדיו בעזרת  וו המתכת. מהנחוץ כדי להימנע משריטות.  יותר 
 

 (.       A( על גוף הקולט )Bן של הארובה )יש להרכיב את החלק התחתו
 ( יש לחבר לחלק העליון של הארובה העליונהDאת הוו )

 בעזרת שני הברגים שבצד. 
 סמנו ע"ג הקיר את מיקום החור שבוו המחובר לשרוול העליון.

 הוציאו בזהירות את השרוול העליון וקידחו חור בקיר.
 אותו לקיר עם בורג דרך הוו העליון .הכניסו את השרוול העליון למקומו וחברו 

 
 אין להכניס ולמשוך את החלק העליון מתוך התחתון החוצה יותר זהירות:

 מהנחוץ כדי להימנע משריטות. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הפעלה פנל ה
 

 הפעלה וכיבוי של התאורה           
       
 עוצמת יניקה נמוכה        

 
 עוצמת יניקה בינונית         

       
    עוצמת יניקה גבוהה         

 
 כיבוי הקולט       

 רצוי להפעיל את הקולט לפני הבישול ולכבות אותו רק אחרי שאין אדים מהכיריים.
 

 אחזקה

אסור בתכלית האיסור לנקות את הנירוסטה עם מסיר שומנים או כל חומר חריף אחר.שימוש כזה  □
 הנירוסטה.מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על 

 את הנירוסטה יש לשמר באופן קבוע ע"י שימוש שבועי בנירוסטון , להגנה על הנירוסטה. □
את הפילטרים המתכתיים בתחתית הקולט המיועדים לעצירת השומנים יש לנקות כאשר הם מצהיבים.  □

 (.והם נראים פחות יפים למדיח כלים אולם הברק של הפילטרים נעלם אותם להכניס )ניתן
 חודשים . 6 -ידה והקולט מכוון למיחזור האוויר יש להחליף את הפילטרים הפחם כל כבמ

 

 www.kupper-sale.co.ilבאתר: נירוסטון ופילטרים פחם  ניתן להזמין 
 המשלוח בדואר חינם

 

 תרסיס נירוסטון 
 לשמירת יופייה
 של הנירוסטה



 

 sale.co.il-www.kupper: ין באתר ניתן להזמ

 המשלוח חינם
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