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 הוראות שימוש

 * תוכלו להפעיל או לכבות את הקולט אדים על ידי ביצוע הפעולות המופיעות בשרטוט.

לוודא שזרימת אוויר טובה * הפעילו את מאוורר החולץ כמה דקות לפני תחילת הבישול על מנת 
 הגיעה לפני שמתחילים האדים.

שעות( על מנת למנוע את   3-5* תנו למאוורר החולץ לפעול כמה דקות אחרי שתסיימו לבשל )בין 
 השומן שמצטבר בתוך הצינור. זה מונע היווצרות שומנית, עשן וריח.

 

 הגדירו את זמן ההפעלה

 ת הרצויה.הפעילו את הקולט אדים ובחרו את המהירו .1

 לחצו על כפתור "טיימר" .2

 ".-"-על ידי לחיצה על "+" ו דקות 99עד  1-לחצו על זמן התוכנית הרצוי מ .3

" יכולה Hהצג יראה את השעון ואת הזמן הנותר לתוכנית. המהירות המקסימאלית " .4

 10-להיבחר ידנית בלבד ותשתנה אוטומטית לדרגת המהירות השנייה לאחר כ

 דקות.

 "Fילטר "זרימת אוויר לפ

 * כשהסמל "זרימת אוויר לפילטר" עובד, יש צורך לנקות את הפילטרים.

 שניות, עד שהסמל ייכבה. 3-" למשך כ-* לאחר ניקוי הפילטרים, לחצו בו זמנית על "+" ועל "

 

 ניקוי ותחזוקה

 במהלך ניקוי ותחזוקת המכשיר, וודאו שמילאתם אחר הוראות הבטיחות במלואם. 

לאלו המשתמשים בפילטר פחם ניתנת הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח 

 כמו כן ניתן להזמין מגיני נירוסטה באתר. )המשלוח חינם(.

  sale.co.il-www.kupperאת הפילטרים ניתן לרכוש באתר :  

 

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


 האדיםקולט ניקוי גוף 

 במגן נירוסטה על מנת לשמור, השתמשו מנירוסטה* אם קולט האדים שלכם בנוי 

 על יופייה של הנירוסטה.

 אין להשתמש בכרית ניקוי קשיחה, שורטת או מאכלת.* 

 *ייבשו את קולט האדים עם בד שאינו משאיר סיבים.

 .כמו מסיר שומנים (חריפים הפוגמים בציפוי של הנירוסטה ) * אין להשתמש בחומרי ניקוי 

 * כדי להסיר את הפילטרים, לחצו קלות על המנעולים ולאחר מכן הסירו אותם.

 

 ניקוי הפילטרים המתכתיים

 * כדי להסיר את הפילטרים, לחצו קלות על המנעולים ולאחר מכן הסירו אותם.

טרלי * ניתן לנקות את הפילטרים המתכתיים על ידי השרייתם במים חמים עם חומר ניקוי נ

במקרה  -. ניתן לשים אותם במדיח כליםמיםעד שהשומן הוסר, ואחר כך לשטוף באמצעות 

 להיתפס על הפילטר. שאריות אוכלמזה, רצוי להניח אותם באופן אנכי כדי למנוע 

* ניקוי במדיח כלים עלול להזיק למשטח המתכתי )עלול להשחיר אותו(, אך זה לא ישפיע על 

 השומן המצטברת.היכולת לשמור על תכולת 

* ברגע שהפילטרים נקיים, השאירו אותם להתייבש ואחר כך החזירו אותם למכשיר קולט 

 האדים.

 החלפת המנורות

 .לתחנת השרותכדי להחליף את המנורות, אנא התקשרו 

 פתרון בעיות

 המשיכו עם הטבלה מטה לפני יצירת קשר עם השירות הטכני

 פתרון סיבה סבירה בעיה

הכבל הראשי אינו מחובר  אינו עובדקולט האדים 
 לרשת.

אין חשמל ברשת/ הרשת 
 אינה עובדת.

חברו את הכבל הראשי 
 לרשת.

 ספקו חשמל לרשת.

 מוציא אווירקולט האדים אינו 
 במידה מספקת או רוטט.

הפילטרים נסתמו בגלל עודף 
 שומניות בתוכם.

 חסימה ביציאת האוויר.

בפחם ו/או נקו את החליפו 
 המתכתיים.הפילטרים 

 הסירו את החסימה.

 



 החלפה/שימוש בפילטרי פחם )אופציונלי(

חיצוני מקולט האדים, ניתן להגדיר את קולט האדים שינקה את  אווירכשאין אפשרות ליציאת 

 האוויר על ידי מיחזור האוויר, באמצעות פילטרי פחם.

י השימוש חודשים, תלוי בתנא 3-6פילטרי הפחם הם בעלי תוחלת חיים של הפעלת 

הפרטיים של כל אחד. אין לשטוף אותם או להשתמש בהם מחדש, עליכם להחליף אותם 

 ברגע שתוחלת החיים שלהם הסתיימה.

מפעל הייצור שומר על הזכות לעשות שינויים ותיקונים למכשיר כפי שנראה לו הכרחי, 

 מבלי לשנות את המאפיינים הבסיסיים.

 

   

 מגן נירוסטה

 יופייה של הנירוסטהלהגנה ולשמירת 


