הוראות הפעלה ,בטיחות ותחזוקה
לראנר נירוסטה דגם TEPS-2

תיאור חלקי המכשיר:
מבט קדמי:

מבט אחורי:

בקר טמפרטורה:
תיאור חלקי הבקר:

הערות חשובות לפני שימוש:


אין להדליק או להפעיל את המכשיר ללא נוזל.



אין לחמם נוזל אחר מלבד מים.



יש להרחיק את כבל המתח הראשי ואת התקע מנוזלים כלשהם.



אין לטבול או להרטיב את קופסת הבקרה בנוזל כלשהו ,אשר יגרום באופן מיידי לקצרים ,לסכנה
בטיחותית ולנזקים חמורים למכשיר ,אשר לא יכוסו במסגרת האחריות.



יש להוסיף מים במידת הצורך ,בכל פעם שמפלס המים חורג מהגבול התחתון.



כניסת מזון ,לכלוך וגופים זרים למנוע הסירקולציה ולפרופלור ,יכולה לגרום להפסקת פעולת
הערבול ,דבר אשר יגרום לעומס על מנוע הסירקולציה ולנזק חמור למנוע.



יש להקפיד על ערבול נוזל בלבד ולהימנע מהכנסה או מהגעה של חלקים קטנים כדוגמת מזון,
שקיות ניילון וגופים זרים למנוע הסירקולציה ולפרופלור.



לבקר הדיגיטאלי פרמטרים רבים פנימיים .אין לשנות פרמטרים בבקר ,מלבד ערכי קביעת
הטמפרטורה .שינוי פרמטרים בבקר יכול לפגוע בתפקוד המכשיר ואף לגרום לו לנזקים .שלא יכוסו
במסגרת האחריות.

הוראות הפעלה:


המכשיר מורכב משני חלקים ראשיים – קופסת בקרה עליונה  +גוף תחתון ובתוכו מערכת
סירקולציה  +גוף חימום  +גשש טמפרטורה



הנח את גוף המכשיר בתוך כלי הקיבול והדק את בורג ההידוק לשפת הכלי ,כך שהמכשיר ימוקם
בצורה יציבה וישרה.



מלא נוזל עד שלפחות שלושת רבעי גוף יהיה טבול בתוך הנוזל )ראה איור מטה(.



הקפד כי קופסת הבקרה העליונה לא תיגע כלל בנוזל ,אחרת יגרם קצר ונזק חמור למכשיר.



חבר את המכשיר לרשת החשמל .230V/50Hz



הדלק את המכשיר בחלקו האחורי והמתן מספר שניות.



מיד בעת ההפעלה מערכת הסירקולציה תחל לפעול ולערבל את הנוזל.



קבע בעזרת החצים בבקר את הטמפרטורה הדרושה והמתן עד להתייצבות הטמפרטורה בערך
שנקבע.
הערה:
ניתן לקצר את משך זמן העלאת הטמפרטורה הידני ,ע"י שימוש בלחצן "חץ שמאלה" ובכך לנווט בן
ספרת האחדות ,העשרות והמאות.
לדוגמא :אם נרצה לתכנת טמפרטורה של  85מעלות ,תחילה נלחץ על לחצן "חץ שמאלה" ),ספרת
האחדות תהבהב(  ,נשנה את הערך עם "חץ מעלה" לערך  ,5נלחץ שוב על "חץ שמאלה") ,ספרת
העשרות תהבהב( נשנה עם "חץ מעלה" את הערך ל  8ולאחר מכן נלחץ על לחצן  SETלאישור.

הוראות תחזוקה:
הערות חשובות:


כניסת מזון או לכלוך למערכת הערבול )סירקולציה( יכולה לגרום לסתימתה או לחסימתה ולהפסקת
פעולת הערבול ,דבר אשר יגרום לעומס על מנוע הסירקולציה ולנזק למנוע ובכלל.



יש להקפיד על ערבול נוזל בלבד ולהימנע מהכנסה או מהגעה של חלקים קטנים כדוגמת מזון,
שקיות ניילון וגופים זרים למנוע הסירקולציה.



אחת לשבוע יש לנקות את גוף החימום ואת הסירקולטור עם חומר מסיר אבנית או מלח לימון ,בכדי
למנוע הצטברות של אבנית בגוף החימום ובמערכת הערבול.



לשם כך יש להניח את גוף המכשיר בתוך כלי קיבול ,למלא מים עד ששלושת רבעי הגוף יהיו
טבולים בתוך המים ולהוסיף חומר מסיר אבנית נוזלי או אבקתי.



ניתן להשתמש בחומר מסיר אבנית נוזלי או אבקתי ביחס של שליש חומר ניקוי על שני שליש מים.



ניתן להשתמש בחומץ בישול ) (5%ביחס מומלץ של  60%חומץ ו 40%-מים לפחות.



ניתן להשתמש במלח לימון ,ביחס של כף מלח לימון לליטר מים.



עדיף לטבול את גוף המכשיר בכלי קיבול גבוה וצר בכדי לחסוך כמה שניתן בחומר ניקוי.



אחת לשבוע ולאחר הניקוי עם מסיר האבנית ,יש לנקות גם את שאריות המזון ,הלכלוך והשמן מכל
חלקי המכשיר ובמיוחד את השאריות שהצטברו בגוף החימום ,בסירקולטור ובגשש הטמפרטורה.



יש לנקות ולהבריש היטב את גוף החימום ואת הסירקולטור עם מברשת שיניים או כל מברשת
שאינה עשויה ממתכת ואינה שורטת ,כך שכל שאריות השמן ,המזון והלכלוך יוסרו) .אין לגרד את
השאריות עם אביזר מתכתי כלשהוא ,בכדי למנוע הרס הציפוי או הרס גוף החימום(

הוראות בטיחות:


אין להחליף נתיך/פיוז שלא מאותו הסוג ) מתח/זרם(.



אין לחמם נוזל אחר מלבד מים.



אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה מחשש להתאדות המים.



יש להוסיף מים במידת הצורך בכל פעם שמפלס המים חורג מהגבול התחתון.



אין לטבול או להרטיב את קופסת הבקרה ואת התקע הראשי בנוזלים כלשהם.



אין להפעיל את המכשיר ללא נוזל.



אין לחבר את המכשיר לרשת חשמל לא ישראלית או למתח השונה מ.230V/50Hz -



חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני כל טיפול או ניקוי.



אין לחסום את פתחי האוורור העליונים והצדיים.

תקלות נפוצות ופתרונן:
פתרון

תיאור התקלה

בדוק אספקת מתח בקו הראשי
מכשיר לא נדלק ואין תצוגה בבקר

בדוק נתיך/פיוז ראשי
צור קשר עם מחלקת השירות

מתג הפעלה ראשי אחורי במצב  ,ONאך אין תצוגה
בבקר

בדוק מצב לחצן איפוס תרמוסטט אחורי ואפס
במידת הצורך
צור קשר עם מחלקת השירות
בדוק את הטמפרטורה שנקבעה

מכשיר לא מחמם

בדוק מצב לחצן איפוס תרמוסטט אחורי ואפס
במידת הצורך
צור קשר עם מחלקת השירות

מכשיר לא מערבל

בדוק הימצאות של גופים זרים ,מזון או לכלוך
שחוסמים את מנוע הערבול ונקה בהתאם
צור קשר עם מחלקת השירות

טמפרטורה לא יציבה

בצע  AUTO TUNEבהתאם להוראות טלפוניות של
מחלקת השירות
צור קשר עם מחלקת השירות
בדוק את כמות הנוזל המעורבב ביחס להספק
המכשיר

מכשיר לא מחמם לטמפרטורה שנקבעה

בצע  AUTO TUNEבהתאם להוראות טלפוניות של
מחלקת השירות
צור קשר עם מחלקת השירות

מכשיר מרעיש יתר על המידה

בדוק הימצאות של גופים זרים ,מזון או לכלוך
שחוסמים את מנוע הערבול ונקה בהתאם
צור קשר עם מחלקת השירות

הוראת לאיפוס תרמוסטט:


במכשיר זה קיים תרמוסטט מכני ,אשר תפקידו להגן על גוף החימום משריפה עקב חוסר במים או
עקב כמות מים נמוכה מאד.



במידה ותרמוסטט ההגנה "קפץ" יש לפעול כדלקמן:
 .1יש להמתין להתקררות המכשיר והנוזל ולהוסיף מים למיכל הקיבול במידת הצורך בהתאם
להוראות.
 .2יש להתקין את המכשיר על מיכל הקיבול ולוודא מפלס מים תקין בהתאם להוראות.
 .3יש לחבר המכשיר לרשת החשמל והפעיל את המכשיר ממתג ההפעלה הראשי הממוקם בחלקו
האחורי של המכשיר.
 .4יש ללחוץ פנימה על לחצן "איפוס תרמוסטט " כשתי שניות עד להופעת התצוגה וחזרת המכשיר
לעבודה סדירה.

תעודת אחריות למוצר  TEPS2 ,CIRCUPROסירקולטור טבילה
וזאת לתעודה כי פיין קוויזין קולינריה בע"מ אחראית למשך תקופה של  24חודשים מתאריך אספקת המוצר להחליף כל רכיב
פגום במוצר ברכיב מקורי ללא תשלום ולפי שיקול דעתנו ובכפוף לתנאי כתב אחריות זה.
תנאי האחריות:
 .1האחריות הינה עבור שימוש ביתי בלבד.
 .2האחריות הינה לתקן ו/או להחליף כל רכיב במוצר
בלבד.
 .3התיקון יבוצע במעבדות פיין קוויזין קולינריה
בע”מ.
 .4השרות במסגרת האחריות יינתן בין השעות
 , 17:00-09:00בימי חול בלבד.
 .5האחריות הינה על המוצר בלבד ואינה חלה על
תשתיות ואספקות) .חשמל וכדומה(
 .6האחריות הינה לבעל המוצר ששמו מופיע
בתעודת האחריות ואינה ניתנת להעברה.
 .7אחריות זו אינה כוללת חלפים שהתבלו או אבדו
במהלך עבודה תקין של הציוד ופגיעה חיצונית
בציוד.
 .8חלקים החסרים במלאי יוזמנו עבור הלקוח
מהיצרן.
האחריות מבוטלת במקרה של:
 .1שימוש שאינו ביתי.
 .2שימוש הנוגד את הוראות השימוש של היצרן ו/או
הוראות האחזקה של פיין קוויזין קולינריה בע”מ.
 .3תקלה הנובעת מתשתית לא תקינה ,אספקת
חשמל לא תקינה וכדומה.
 .4תקלה או נזק הנובעים מכח עליון ,חבלות מנפילה,
שבר או תאונה.
 .5המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם
שלא הוסמך על ידי פיין קוויזין קולינריה בע”מ.
 .6הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות.
 .7נזקים שנגרמו למוצר בגין שימוש בחומרי ניקוי לא
מתאימים.

.8
.9

נזק שנגרם כתוצאה מפעולת מכשירים אחרים
שהותקנו בקרבתו ומשפיעים על תפקודו.
קלקול שאינו נובע מפגם ביצור או בעבודת היצרן.

הוראות כלליות:
 .1מוסכם בין הצדדים כי פיין קוויזין קולינריה בע”מ
או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזק תוצאתי
ו/או עקיף שעלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’
כתוצאה מפעולת המוצר ו/או אי פעולתו.
 .2מוסכם בזאת כי הלקוח יפצה את פיין קוויזין
קולינריה בע”מ עבור כל קריאת שווא ,בתשלום
מלא עבור השרות.
 .3באחריות בעלי המוצר לדאוג לאחזקה מונעת
ולמזער כל נזק אפשרי עם התגלותו ולעדכן את
פיין קוויזין קולינריה בע”מ על כל תקלה מייד עם
איתורה.
 .4אחריות זו תושהה בכל מקרה של חוב כספי שלא
סולק על ידי הלקוח.
 .5תוקף האחריות לא יוארך בעקבות השהיה זו.
 .6אחריותנו לפי כתב אחריות זה אינה ניתנת לשינוי,
אלא אם נעשה הדבר מראש ,בכתב ונחתם על ידי
הנהלת פיין קוויזין קולינריה בע”מ.
 .7הלקוח חייב לתחזק את המוצר על פי הוראות
היצרן המופיעות בחוברת ההוראות ,ובכלל זה:
 תקינות חיבורי החשמל
 מניעת התזת מים על מערכות החשמל
 ניקוי המוצר בהתאם להוראות היצרן
 כל פעולת תחזוקה אחרת הנדרשת על
ידי יצרן המוצר
 האחריות הינה בתוקף כל עוד נשלח
הספח הנ"ל למשרדי פיין קוויזין
קולינריה בע"מ
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