
הוראות הפעלה 
לקומקום חשמלי

נא לשמור לשימוש עתידי

BUENO , STELIO , TERRA , LINEO , LONO :דגמים
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הקדמה

.WMF חברת קלסיקה מאחלת לכם שימוש מהנה במוצר זה מבית
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא הקפידו להשתמש בו בהתאם 

להוראות שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי. 
חברת קלאסיקה  מביאה לכם את מיטב המותגים המובילים בתחום הבישול 

.WMF / VILLEROY&BOCH / ROSENTHAL / LAGOSTINA :והאירוח
ניתן לפנות אלינו בכל עניין בטל: 03-5187500 או בפקס 03-5187900

www.classica-asher.co.il :מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר שלנו

לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 

בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
קופסאות קרטון, קלקר וכו'( מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך 

אחסון עתידי.

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.	 

מלאו את הקומקום במים עד למפלס המקסימלי, הרתיחו ושפכו אותם החוצה. 	 
חזרו 5 פעמיים נוספות על התהליך.

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96

שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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 כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש 
לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 

משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית  •
כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות,  •
תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת 

פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע״י האדם האחראי לבטיחותם. 
ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם 

המכשיר.

זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי  •
מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך  •
תפעול או ניקוי.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •
בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •

אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח  •
אוורור מכל צד שלו. 

אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח  •
לא נעים, או עשן(, או אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת נוזלים(, הכבל או 

התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, 
לבדיקה, תיקון או התאמה.  

הוראות בטיחות
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חשמל
•  220V~240V 50Hz וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא

ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל 
המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע 
את ההתאמות הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל 

ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( 

ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע  •
החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

אם כבל הזינה )כבל החשמל( בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף  •
המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור  •
חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 

נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר  •
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת 

שליטה מרחוק נפרדת.

יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא  •
השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •

הוראות בטיחות
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קומקום חשמלי
חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש  •

בידית או בכפפות.

אין להפעיל ללא מים. •

אין למלא מעל סימון המפלס המקסימלי, יש סכנה להתפרצות מים רותחים. •

אין להרתיח נוזל אחר מאשר מים נקיים - הדבר מנוגד לתנאי האחריות. •

יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המקורי המתאים. •

יש להציב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית. •

אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים.  •

אין להפנות את הפייה לכיוון רהיט או מוצר שעלול להנזק מהאדים הנפלטים  •
ממנו.

לקומקום זה מנגנון כיבוי אוטומטי לאחר רתיחת המים. המנגנון לא יפעל  •
כאשר המכסה אינו סגור עד הסוף. 

לפני שימוש ראשון, יש למלא את הקומקום עד המפלס  המקסימלי, להרתיח  •
ולשפוך את המים החוצה. יש לחזור 5 פעמים על התהליך.

אין לרחוץ את המכסה במים, אלא רק לנגב אותו במטלית לחה. •

הוראות בטיחות
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תפעול

פתחו את מכסה הקומקום באמצעות לחיצה על כפתור הפתיחה שלו או . 1
באמצעות הרמת המכסה שלו )בהתאם לדגם הקומקום( ומלאו מים מעל סימון 

מפלס המינימום ומתחת לסימון מפלס המקסימום. אין להשתמש ללא המסנן!

 BUENO דגם

סגרו את המכסה בדחיפה קלה והציבו את הקומקום על הבסיס עם ההזנה . 2
לחשמל.

שחררו מהבסיס כבל באורך הדרוש )שאר הכבל יכול להשאר מגולגל( . 3
וחברו לחשמל. 

לחצו על כפתור הפעלה וכיבוי כדי להרתיח את המים.. 4

כאשר המים ירתחו, הקומקום יכבה מעצמו. ניתן לכבותו קודם, באמצעות . 5
לחיצה על כפתור הפעלה וכיבוי אבל לא באמצעות הרמת הקומקום 

מבסיסו.

יש להרים את הקומקום ולמזוג את המים מבלי לפתוח את המכסה.. 6
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תחזוקה וניקיון

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי! •

אין לטבול את המכשיר במים! •

הקפידו לא לגעת בחלקים החמים עד שיתקררו! •

נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בכלי . 1
ניקוי או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים. וודאו שגוף הקומקום ובסיסו 

יבשים לחלוטין לפני החיבור לחשמל!

משכו החוצה את מסנן האבנית ונקו אותו בעדינות במטלית או במברשת . 2
רכה תחת זרם מים. לאחר מכן החזירו אותו למקומו.

הסירו אבנית מתוך פנים גוף הקומקום באמצעות חומר ניקוי ייעודי . 3
לקומקומים על פי הוראות יצרן חומר הניקוי.

מפרט טכני

BUENOSTELIOTERRALONOLINEOLINEOדגם

1 ליטר1.6 ליטר1.7 ליטרקיבולת

220-240 וולט / 50-60 הרץמתח זינה

2400 וואטהספק נצרך
 2000

 2400 -
וואט

 2520
 3000 -

וואט

 2000
 2400 -

וואט

Iדרוג בטיחות



רשימת סניפים / תחנות שרות

טלפוןכתובתאיזור

04-8120118שמחה גולן 54, חיפהחיפה והצפון

09-8348334קניון עיר ימים, נתניהנתניה והשרון

09-9576682קדושי השואה 54, הרצליה פיתוחאזור הרצליה

09-7655476כצנלסון 14, כפר סבאאזור כפר סבא

03-5463626ה' באייר 52, ת"אתל אביב

03-6520115גולדה מאיר 7, חולוןאזור חולון

03-7313543ויצמן 65, גבעתייםאזור גבעתיים

03-5324897השקמה 1, סביוןבקעת אונו

08-6812170מרכז רננים, מכביםמודיעין והשפלה

03-5187500א״ת חדש קאסםמשרד ואולם תצוגה


