אמצעי בטיחות
בעת שימוש במכשיריחשמלישלנקוט את אמצעיהבטיחותהבאים:

•
•
•
•
•
•

התקנת בר המיםותחזוקתוייעשו עלידינציגמורשהשלחברת מיעדן .חברת מיעדןלאתהיה
אחראיתלכלפציעהאונזקמכלסוגשהואשייגרמוכתוצאהמשימושחריגבברהמים.
לפניתחילת השימוש ודא שבר המיםמותקןוממוקם על פי הוראותההתקנה ומחובר להארקה.
אין להשתמש בבר המים אם כבל החשמל בלוי או פגום .אם הכבל אינו תקין יש לפנות
למוקד השירות של חברת מי עדן.
אין לאפשר לילדים ולבעלי מוגבלויות להשתמש בבר המים אלא בהשגחה ובפיקוח.
ברהמיםמיועדלשימושבתוךמבנהבלבד.
ברהמיםנועד לקירורולחימוםשלמים בלבד.אין להזין לתוכו כל נוזל אחר ואיןלהשתמש
בכדים שנפחם גדול מ 19-ליטר או בכדיםשאינםמתוצרתחברת מיעדן.

אזהרה :ברהמיםמחמםמיםלטמפרטורה הקרובה לרתיחה .מגע עם מים
בטמפרטורה גבוהה עלול לגרום לכוויות קשות!
אחריות
האחריות לבר המים תקפה בכפוף לאמור בתעודת האחריות .כל שינוי טכני שייעשה במכשיר
יגרום לביטול אחריות החברה לתקינותו ולכל נזק שייגרם בעקבות השינוי.

לפני ההתקנה

•
•
•

הסראתהאריזהוודאשמתג גוף החימום שבגב המכשירנמצא במצב .off
כדילהבטיחכיברהמיםעובדביעילותמקסימליתישלהתקינובמקוםמאוורר.
מטעמי בטיחותונוחות יש לוודא קרבה לשקע חשמלי.

אזהרה:איןלהתקיןאתברהמיםבקרבתמיםזורמים או במקום שבו מים
עלולים להינתז על המכשיר!

•
•

כדי לאפשר אוורור נאות של בר המים יש לאפשר מרווח של  14ס"מ לפחות בין גב
המכשיר ובין הקיר.
יש להתקין את בר המים על גבי משטח ישר וחזק דיו לשאת את משקל בר המים ואת
משקל כדי המים שעליו.

•
•
•

אין להתקין את בר המים במקום שבו יהיה חשוף לשמש ישירה ,ללחות או לגשם.
ודא שבר המים מוארק כנדרש .במקרה של קצר חשמלי ,הארקת המכשיר תקטין את סכנת
ההתחשמלות.
טמפרטורת הסביבה המומלצת לפעולה תקינה של בר המים היא  25–15מעלות צלזיוס.

אזהרה :שימוש לא נכון בתקע ההארקה יכול לגרום להתחשמלות!

הטיפול בבר המים
מומלץלנקותאתברהמיםואת סביבתוכאשר מחליפיםכדימים ,שכן במצב זה אפשר יהיה
להזיז את ברהמיםבקלות יחסית.
ישלנקותאתהנוקרואת ברזיהמים .לשם כך מומלץ לנקותם במגבוני החיטוי היעודיים
 Eden Cleanשלחברת מיעדן .אין להשתמש באקונומיקה או בחומרי ניקוי המכילים
היפוכלוריט או כלור.
כדאי לנקות לעתים קרובות את המעבה (הרשת השחורה הממוקמת בגב המכשיר) ולהסיר
ממנו לכלוך בעזרת מברשת .הקפדה על ניקיון המעבה תבטיח זרימת אוויר תקינה ותאפשר
לבר המים לפעול ביעילות ובחסכנות לאורך זמן .בזמן ניקוי המעבה הקפד לנתק את תקע
המתקן משקע החשמל.
אין לנקות את בר המים באמצעות זרם מים.
ניקויאוהחלפהשלחלקיםפנימייםבברהמיםייעשועלידיטכנאימיעדןמורשהבלבד.

•
•

התקנה
לפני ההתקנה קרא בעיון את הוראותהבטיחות שבתחילת חוברת זו.
את ההתקנה הראשונית יש לבצע לפי ההוראות הבאות:
1 .1נקה אתנוקרמכלהמים .מומלץ לנקותו במגבוני החיטוי היעודיים Eden Clean
שלחברת מיעדן.
2 .2מקם אתברהמים בקרבת שקעחשמלי.
3 .3ודא שכבל החשמל תקין .אם כבלהחשמלפגוםישלהחליפו בסיוע טכנאימיעדן .להזמנת
טכנאי חייג.*5335
4 .4חבר את בר המים לקיר באמצעות כבל הריתום שבגב המכשיר :חבר את כבל הריתום לקיר
בגובה  75ס"מ מהרצפה וודא שהכבל מתוח.
5 .5ודאשכפתור החימום שבגב המכשירנמצא במצב  .offודא שידית המזיגה של המים החמים
אינה לחוצה.
6 .6הסר את המדבקה מפיית כד המים.
7 .7הצב את כד המים ההפוך מעל הנוקר ,כך שפיית כד המים תונח על גביהנוקר .ודא שפיית
הכד נוקבה על ידי הנוקר.
8 .8חבראתתקעבר המיםלשקעהחשמל.
9 .9בדוק כי המכשיר פועל :הזרם מעט מים מברזי המים החמים והקרים לתוך כלי קיבול.
1010העבראת מתג המים החמים שבגב המכשיר למצב .on

אזהרה :אין להעביר את מתג גוף החימום הממוקם בגב המכשיר למצב on
לפני הנחת כד המים על גבי המתקן! הדבר עלול לגרום נזק לבר המים!

•
•

אזהרה :אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק ,יש להחליפו .החלפת פתיל
הזינה (כבל החשמל) מסוכנת ותיעשה על ידי טכנאי מי עדן בלבד!
תחזוקה

•
•

ניקוי כללי – אחת לשבועיים מומלץלנקותולחטאאת החלקים הבאים במגע עם המים .לשם כך
מומלץ להשתמשבמגבוני החיטוי הייעודיים  Eden Cleanשל חברת מי עדן.
בדיקת תקינות הנוקר – נוקרמכלהמיםמונעכניסתחומריםזריםלמכל המים .אם הנוקר
ניזוק יש לפנות למוקד השירות של חברת מי עדן ולהחליפו.

שינוע בר המים
יש לשנע אתברהמים כאשרהואבמצב מאונך .אם משנעיםאתברהמים כשהואנטוי עלצדו,
לפני שמפעילים אותו מחדש יש להניחו במצב מאונךלמשך 24שעות .פעולהזו חיונית לשמירה
על תקינות המדחס.

לאחר שחיברת את המכשיר ,מים חמיםיגיעולטמפרטורתהיעדכעבור20דקות לערך .מיםקרים
יגיעולטמפרטורתהיעדכעבור  60דקות לערך.

אזהרה :לפני ניקוי בר המיםנתקאותומהחשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות!
-1-

-2-

-3-

יש לשאת את בר המים באמצעות ידיתהנשיאה הייעודית הממוקמתבגבהמכשיר.
אין לאחוז את המתקן מהברזים שבחלקו הקדמי.
לפני שינועברהמים:
1.1העבראתמתגמכלהמיםהחמיםלמצב .off
2 .2נתקאתברהמים מהחשמל.
3 .3הסר אתהכדמברהמים.
4.4רוקןאתהמים שהצטברו בבר המיםדרךברזי המים החמים והקרים.
5 .5לאחר שניתקת את המכשיר מהחשמל המתן  90דקות עד שיתקררו המים שהצטברו במכל
המים החמים .כדי לרוקן את מכל המים החמים הטה את המכשיר לאחור ופתח את ברז
הניקוז שבגב המכשיר.
6 .6כשסיימת לרוקן את מכל המים ,סגור את ברז הניקוז.
כעת אפשר להזיז את המכשיר בבטחה.

חוברת הפעלה
מי עדן קלאסי

אזהרה :המים במכל עלולים להיות חמים .לפני ריקון המכל יש להמתין לפחות
 90דקות כדי לאפשר למים החמים להתקרר!

בר מים מינרליים

פרטי היבואן :מי עדן בר – שירות מחלקה ראשונה בע"מ .רחוב הלח"י  19בני ברק .ח.פ511390171 .
פרטי היצרן :אואסיז איסט אס .פי .זד .או .או .אול .גוטנברגה  44-164 ,20גליביצה ,פולין
ארץ הייצור :פולין דגם המכשירB1RRHSY :

-4-

-4-

