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 בטיחות

 
 יש להשתמש בכפפות עבודה מבד בעת הוצאת הקולט מאריזתו ובזמן ההרכבה. יש להזהר מחלקים חדים.-זהירות 

  ים(.פינ 3יש לחבר את הקולט לשקע הכולל הארקה תקנית. )במידה והקולט מגיע עם תקע 

  להחליפו )על ידי חשמלאי מוסמך בלבד(. , חובהיש לוודא שהתקע הינו תקע תקני , אחרת 

 .יש להזהר ששמן רותח לא יידלק 

 .את הנירוסטה יש לשמר ולהבריק עם מגן נירוסטה 

 (לכלוך יש לנקות עם קרם פנטסטיק צהובCIF.בעזרת מטלית רכה ) 

 שמל.אין להחליף את הפילטרים כאשר הקולט מחובר לח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללי
 תפקידו של קולט האדים הינו לעצור שומנים ולנטרל את רוב ריחות הבישול.

 

 עצירת השומנים מתבצעת ע"י הפילטרים ממתכת שנמצאים בקולט. פילטרים אלו הינם רב פעמיים וניתן לרחוץ אותם. .א

 

 את ניטרול רוב ריחות הבישול ניתן לבצע בשני אופנים: .ב

 ולאפשר לקולט להוציא את האויר מחוץ לדירה. לפתוח חור בקיר (1

להרכיב פילטר פחם פעיל לניטרול הריחות ולמחזור האויר למטבח)פילטר זה יש לרכוש בנפרד(. פילטר זה יש  (2

 להחליף בתום כל שישה חודשים של שימוש משפחתי רגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המופעלים בגז או בדלקים אחרים. אין להחזיר  החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה 

 ( במכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.FUMESאת האויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת עשן אדים )

 אם פתיל הזינה  ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תתבצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן. 

ט הקולט מגיע מהמפעל ללא פילטר פחם וללא צנרת פלסטיק לחיבור הקולט ליציאה חיצונית. זאת מאחר ואין אפשרות לדעת כיצד יורכב הקול

 ובאיזה מרחק הוא יימצא מהקיר. אביזרים אלו יש להזמין בנפרד.



 תפעול
השתמשו בעוצמת יניקה חזקה במקרים של אדי מטבח 

 5את היניקה של קולט האדים רוכזים. מומלץ להפעיל מ

 15-דקות לפני תחילת הבישול, בכל מהלך הבישול ועד כ

 דקות לאחר סיום הבישול.

")אזור מגע( לשליטה על TOUCHהקולט מצויד בהתקן "

 האורות והעוצמה.

 בעיון את ההוראות להלן. לשימוש נכון, אנא קראו 

הזמין עות שלט רחוק ניתן לשלוט על קולט האדים באמצ

להפעלתו של השלט  תכאביזר נלווה)ראו פסקה המתייחס

 הרחוק(.

 אזור המגע

 
 

  מקשT1  : מעכב את פעולת כיבוי הקולט ומגדיר

טיימר כיבוי של הקולט לאחר אורך זמן רצוי)מתוך 

האופציות(. לאחר סוף פעולת הטיימר המכשיר 

 מפסיק פעולתו אוטומטית.

 ם בטיימר:מרווחי הזמן האפשריי

 דקות. 1 :20( powerעוצמת יניקה) .1

 דקות. 2 :15( powerעוצמת יניקה) .2

 דקות. 3 :10( powerעוצמת יניקה) .3

 דקות. 4 :5( powerעוצמת יניקה) .4

 ,    4( powerעוצמת יניקה) כשהטיימר מופעל בנ.ב.       

     3( powerעוצמת יניקה) הקולט יכול לעבור ל            

 יש טיימר    4פני הכיבוי,  זאת בגלל שבעוצמה ל            

  מובנה משל עצמה שמוריד את העוצמה.         

   הקולט מפסיק את T3-ו T2על מקשים      כשלוחצים        

  הפעלה שתוכנתה מראש ועוצמת היניקה עולה או           

   בהתאם למקש שנלחץ. בזמן פעולת הטיימר    יורדת           

 . נורת הלד המתייחסת לעוצמה שנבחרה מהבהבת         

  מקשT2:  מנמיך את עוצמת היניקה

(4>3>2>1>OFF .) 

 העוצמה מיוצגת על ידי נורת הלד הרלוונטית

אין השפעה על פתיחה/סגירה של לוח   . T2מקש 

 היניקה.

מגדיל את עוצמת היניקה. : T3 מקש 

העוצמה מיוצגת על ידי נורת הלד  (.4<3<2<1)

 הרלוונטית

  

דקות. לאחר  6-מוגבלת ל 4עוצמת יניקה הערה: 

 .3מכן הקולט יוריד את העוצמה אוטומטית לרמה 

 T3אם הלוח כבוי)הקולט מכובה( מקש הערה: 

קודם כל יפעיל את לוח היניקה ולאחר מכן יקבע 

 .1את עוצמת היניקה לרמה 

  מקש*T4  :.מדליק את האור 

לט מכובה(, מקש אם לוח היניקה סגור)הקוהערה: 

T4  קודם כל יפעיל את לוח היניקה ולאחר מכן

 ידליק את האור.

  מקשT5 : פותח)מרים( וסוגר)מוריד( את לוח

 היניקה.

אם הקולט מכובה ולוח היניקה הערה: 

קודם כל יפעיל את  T5סגור)הקולט מכובה(, מקש 

לוח היניקה ולאחר מכן יקבע את עוצמת היניקה 

 .1לרמה 

)בכל עוצמה( והלוח פתוח, מקש כשהקולט פועל

T5  קודם כל יכבה את הקולט)והאורות, אם הם

 דלוקים( ולאחר מכן יסגור את לוח היניקה.

 

 בהתאם למודל הזמין. *

       

 מידע תפעול נוסף
בזמן הסרת הפאנל הקדמי לטובת פעולות ניקוי ותחזוקה, 

 כלל הפונקציות האלקטרוניות של יניקה ותנועה נעולות.

סחיבה: אם מכשול חוסם את הסגירה של -ות אנטיבטיח

 זרימת האויר מטה, הסגירה מופסקת והעגלה עולה למעלה.

 

 מסנן שמןאות רוית 
שעות הפעלה, הקולט מאותת על צורך לתחזוקה של  40כל 

 .מסנן השמן

האות הינו הבהוב בו זמני של כל נורות הלד של עוצמת 

 היניקה.

חר ביצוע פעולות תחזוקה איפוס אות רווית מסנן שמן: לא

שניות על מנת  3לפחות  T1של מסנו השמן, לחצו על מקש 

 לאפס את האות.

האות לא יופיע כשקולט האדים מכובה ללא קשר הערה: 

 למיקומו של לוח היניקה.

 

 תפעול השלט הרחוק
 השלט הרחוק יכול לשלוט בכל הפונקציות של קולט האדים:

 בחירה של עוצמות יניקה 

 ה על האורותשליט 



 נקש ללא פונקציות 

 איפוס והגדרה של איתות רוית המסנן 

 

 בחירה של עוצמות היניקה

הבא מופיע על  הסמלעד ש או     לחצו על מקשים

  השלט הרחוק:

בהתאמה כדי  " או -"+" או "לחצו על מקשים 

להגביר עוצמה, להנמיך עוצמה או לכבות את פעולת 

 היניקה.

לחיצה על מקש כבוי ולוח היניקה סגור, כשקולט האדים 

מפעילה פתיחה של לוח היניקה ואז , או על מקש "+" 

 .1מפעילה את הקולט על עוצמת יניקה רמה 

לחיצה אחת על כשקולט האדים פועל ולוח היניקה פתוח, 

תכבה את הקולט, לחיצה שנייה תסגור את לוח  מקש 

 היניקה)אם האור דלוק הוא ייכבה גם(.

 

 טה באורות)בהתאם לדגם(שלי

עד שהסמל הבא מופיע על  או   לחצו על מקשים

  השלט הרחוק:

 דרכים: 2-ניתן להדליק או לכבות את האור המרכזי ב

" בהתאמה כדי להדליק -לחצו על מקשים "+" או " .1

(ON( או לכבות )OFF.את האור המרכזי ) 

כדי לשנות את מצב התאורה  לחצו על מקש  .2

 להיפך.מכבוי לדלוק ו

 

אם לוח היניקה סגור, המקש של הפעלת האורות : 1הערה 

 יפתח את לוח היניקה קודם כל.

פעם אחת  אם האור דלוק, לחצו על מקש : 2הערה 

לכיבוי הקולט. אם לא נבחרה עוצמת יניקה, לוח היניקה 

 ייסגר על ידי לחיצה חוזרת.

 

 

 

 

 איפוס והגדרה של איתות רוית המסנן
ט בכל עוצמה)ראו פסקה "בחירה של הדליקו את הקול

 עוצמות יניקה" לעיל(.

" עד שהסמל הבא " או על מקש "לחצו על מקש "

  מופיע על השלט הרחוק:

שניות, עד  3ות " בבת אחת לפח-"-לחצו על מקשים "+" ו

שכל נורות הלד של עוצמות היניקה מפסיקות להבהב, מה 

 שיאשר שאיפוס האיתות התבצע בהצלחה.

 

 קה של השלט הרחוקתחזו
 ניקוי השלט הרחוק

נקה את השלט הרחוק אם מטלית לחה ותמיסה נייטרלית של 

 חומר ניקוי ללא חומרים משפשפים.

 

 החלפת סוללה:
  תא הסוללה בעזרת מברג קטן עם חוד פתחו את

 שטוח.

 :החליפו את הסוללה הגמורה בחדשה מדגם 

      12 V   type MN21/23 כדי להכניס את . 

 הסוללה נכון היעזרו בקוטביות כפי שהיא מצוינת       

 על גבי תא הסוללה!      

 .סגרו את תא הסוללה בחזרה 

 

 השלכת סוללות
יש לבצע השלכה סופית של סוללות בהתאם לכלל החוקים 

והתקנות במדינה. אין להשליך סוללות יחד עם האשפה 

 הביתית. השלכה סופית של סוללות חייבת להתבצע בצורה

בטיחותית. צרו קשר עם רשויות ניהול פסולת במקום 

בקשר לאיסוף, מחזור  מגוריכם על מנת לגלות מידע

 והשלכה ידידותי לסביבה של הסוללות.

 

 תקלות תפעול ופתרונן האפשרי

 
 קולט האדים לא פועל

 וודאו כי:

 .אין הפסקת חשמל 

 .עוצמת יניקה נכונה נבחרה 

 .הלוח תפוס נכון 

  איור קוטבי מ-9חיבור( 9חובר היטבb.) 

  כפתור איפוס אדום מעל קופסת מערכת החשמל

 לחוץ.



 מוכנסים היטב אל  קוטבי-9החוטים בחיבור ה

המחבר)בזמן החיבור, לחיצת יתר עלולה לעקם את 

 המגעים(.

 

 יעילות נמוכה של הקולט
 וודאו כי:

 .העוצמה שנבחרה מספיקה לכמות האדים בפועל 

 שר שאיפת אויר המטבח מאוורר מספיק כדי לאפ

 ופילטר הפחם אינו בלוי)בגרסה עם פילטר פחם(.

 .צינור הוצאת האויר לא נסתם 

 החזרה של יחידת היניקה יכולים -שסתומי אי

 להסתובב בחופשיות.

 

 הקולט מפסיק לעבוד בזמן הפעלה
 וודאו כי:

 .אין הפסקת חשמל 

 .המפסק האוטומטי לא משוחרר 

 

 תחזוקה
קוי או תחזוקה, נתקו את שימו לב! לפני כל פעולת ני

קולט האדים מהחשמל על ידי הוצעת התקע או ניתוק 

מפסק ראשי של הדירה או על ידי לחיצה על הכפתור 

 (.13cהאדום בקופסת הניהול)איור 

בסוף פעולות הניקוי או התחזוקה של הקולט או 

המסננים, החזירו את הפאנל הקדמי והמסננים למקום לפי 

וקיבוע נכונים, אחרת הקולט לא  ההוראות. וודאו התקנה

 יפעל. 

 

 ניקוי
יש לנקות את קולט האדים באופן תדיר)לפחות באותה 

תדירות כמו שהינכם מנקים את מסנני השומן(, מבפנים 

ומבחוץ. נקו עם מטלית לחה עם חומר ניקוי נייטרלי נוזלי. 

אין להשתמש אין להשצמש בחומרי ניקוי משפשפים. 

 באלכוהול!

ביצוע של המלצות ניקוי בסיסיות  של קולט אי  אזהרה:

 האדים והחלפת מסננים עלול לגרום לסכנת דליקה.

 לכן אנו ממליצים להקפיד על הוראות אלו.

אין היצרן אחראי לכל נזק למנוע או כל סוג של נזקי אש 

שנגרמו כתוצאה מתחזוקה לא נכונה, או אי הקפדה על 

 הוראות הבטיחות לעיל.

 

 

 

 מסנן שמן
 חלקיקי שומן בישול לוכד

של רוית  יש לנקותו פעם בחודש)או כשמערכת האיתות

מצביעה על צורך בניקוי(. יש -אם קיימת בדגם שלכם-מסנן

להשתמש בחומרי ניקוי לא אגרסיביים. הניקוי יתבצע או 

ידנית או במדיח כלים שיש לתכנת אותו לטמפרטורה נמוכה 

 ומחזור קצר.

המסנן לאבד קצת מצבעו, לאחר שטיפה במדיח כלים עלול 

 אבל זה לא מוריד את יכולת הסינון שלו.

בזמן הכנסה והוצאה של פילטרי השמן ופילטרי הפחם, אנא 

ודאו כי היחידה נשלפת של הקולט הינה במצב פתוח. כדי 

. לאחר מכן הסירו את T5לעשות זאת, לחצו על מקש 

 תיכה בחלק העליון בכל צד בו זמניהפאנל הקדמי על ידי מש

 (.13)איור 

הפאנל מסתובב קדימה , כדי שיהיה ניתן להכניס את מסנני 

 (.14השומן )איור 

 

 מסנן פחם)גרסת מסנן בלבד(
 סופג ריחות בישול לא נעימים

רוויה של מסנן הפחם מתרחשת לאחר פרק זמן שאורכו 

 תלוי בסוג הבישול ובתדירות ניקוי מסנן השמן.

 חודשים. 4-בבכל מקרה חובה להחליפו לפחות פעם 

 לא ניתן לחדש או לשטוף מסנן פחם!

לאחר הסרת מסנני השמן ניתן להכניס את מסנני הפחם 

 ( )לא מסופק(.15)איור 

 

 החלפת נורות
 נתקו את המכשיר מהחשמל. 

 לפני שנוגעים בנורות יש לוודא שהן התקררו. זהירות! 

החליפו את הנורה הישנה בחדשה מאותו סוג, כפי שמוגדר 

 וית או ליד מיקומה של הנורה על הקולט. על התו

 

 להחלפת נורת ניאון:

 .הרימו את הטרולי 

  נתקו מהחשמל)ניתן לעשות זאת על ידי הוצאת

התקע מהשקע, אם נגיש, או פתחו את המפסק אם 

הותקן בזמן ההתקנה או לחצו על הכפתור האדום 

 (.10cבקופסת הניהול)איור 

 עליון הסירו את הברגים שמקבעים את החלק ה

 .16הקדמי כפי שמתואר באיור 

  (.17הרימו את החלק העליון הקדמי)איור 

  ( 18הסירו את מנורת הניאון הפגומה)איור

 Mod. T5 14Wוהחליפו אותה באחת זהה אליה)

860.) 



אם האורות לא פועלים, ודאו כי הנורות הורכבו כראוי אל 

 תוך בתי הנורות שלהם לפני קריאה לעזרה טכנית.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

לאלו המשתמשים בפילטר פחם ניתנת הנחה על רכישת פילטרים ומשלוח הפילטרים לבית הלקוח 
 )המשלוח חינם(.

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

 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  □
 מנטרל את ההגנה שיש על הנירוסטה ויכול לגרום לנקודות חומות של קורוזיה על הנירוסטה.

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

 להכניסם למדיח כלים אולם הברק של הפילטרים נעלם(. )ניתן
 חודשים . 6 -ף את הפילטרים הפחם כל כבמידה והקולט מכוון למיחזור האוויר יש להחלי

 

  sale.co.il-www.kupper -מגן נירוסטה ופילטרים פחם  ניתן להזמין אינטרנט : 
 המשלוח בדואר חינם

 

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

