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 ות בטיחותארהו

 

 .A16מוארק בהארקה תקנית ומחובר לנתיך של תקני, יש לוודא כי השקע  .1

ו שהמתח ברשת החשמל הינ, יש לוודא לפני חיבור המכשיר לשקע החשמל .2

 .הרץ 50/ וולט  230

י זרם שיוריש לוודא כי שקע החשמל מוגן באמצעות מפסק פחת תקני ) .3

 .(לכל היותר mA30-להמוגבל 

או על ידי  בלבד שהוסמך מטעם היצרןעל ידי טכנאי אך ורק יבוצע תיקון  .4

 .גורם מטעם היצרן

 .אין להזיז או לטלטל את המכשיר כדי לא לגרום להצפה .5

טמפרטורה הקרובה לטמפרטורת הרתיחה. שים לב בר המים מספק מים ב .6

 . 13-14 עמודב להוראות לבטיחות ילדים

מתחת לגיל שנה יש להרתיח את המים בהתאם להוראות תינוקות עבור  .7

 .משרד הבריאות

 בהתאם UV-C ונורת הסננים את להחליף יש המים איכות על לשמור בכדי .8

 .27-30 בעמוד היצרן להוראות

 .י היצרן"ע שאושרובחלפים ומתכלים  אך ורק יש להשתמש .9

 מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת הספקת המים. .10

כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל  .11

 י, יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.תתברוא

לפני השימוש מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא  .12

 .במערכת

 החלפה או תיקון. נפגע החשמל הזנת כבל אם המים בבר להשתמש אין .13

 . היצרן י"ע שהוסמך טכנאי בידי ורק אך ייעשו

אם המכשיר אינו במצב הגנת ילדים, אין להתיר לילדים להשתמש בו ללא  .14

 השגחת מבוגר.
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ו רק בעלי מוגבלויות או חסרי ניסיון בסיסי בשימוש במכשיר ישתמשו ב .15

 בהשגחת מבוגר אחראי.

 מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי/ משרדי, לא לשימוש מסחרי. .16

 .בלבד הטכנאי לשימוש נועד המחבר, USB -ה במחבר להשתמש אין .17

בהתאם ללחץ  ותמשתנ המוגדרות בתפריטמים הת יויש לשים לב כי כמו .18

 תכמווודאו כי  .ולפי ההגדרות הראשוניות שקבע המתקין המים בביתכם

 .כםימתאימה לצורכהנה מים הנמזגת לכוס, לספל או לבקבוק ה

אין להצמיד  .אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר בשום צורה או דרך .19

ס"מ  5את גב המכשיר לקיר או למשטח אטום. יש להקפיד על מרחק של 

 לפחות בין גב המכשיר ובין הקיר או המשטח האטום.

 במקרה של תקלה. שיר מאספקת החשמלחובה לנתק את המכ .20

, גם במינונים נמוכים, מסוכנת UV. קרינת UV-Cנורת מכשיר זה כולל  .21

 לעיניים ולעור. 

נורת או  סננים תחזוקה לפני פתיחת המכשיר והחלפתההוראות את קרא  .22

UV-C. 

  עודו או נזק שייגרם למבנה שעוטף את נורתישימוש במכשיר שלא ע"פ י .23

UV-C  ,לשחרור קרינת עלול לגרום או לבית המנורהUV .מסוכנת 

 אין להשתמש במכשיר שניזוק. .24

נמצא באחורי המכשיר לפני כל חיבור לחשמל יש לוודא שמפסק החימום  .25

 .OFFבמצב 

 אסור להפעיל חימום כאשר מיכל המים החמים אינו מלא. .26

" מתפריט "התקנה חדשה" עד ליציאת מילוי מיכל מים חמיםחובה לבצע " .27

  OFFברת המפסק באחורי המכשיר ממצב ית המזיגה בטרם העימים מפ

 .ONלמצב 

 

נאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש תהצהרה: ביצועי בר המים נבדקו ב

 רגילים ייתכנו שינויים בביצועי בר המים בהתאם לתנאי הסביבה.
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 תוכן הערכה .1

  ערכת בר המים כוללת את כל המרכיבים הדרושים להפעלתו התקינה:

 מיקרון 25ם חלקיקין סנ .1

 מיקרון 2 פחם סנן .2

 UV-Cנורת  .3

 קהוחזתו הפעלהחוברת הוראות  .4

 

 

 

 

 

 

 התניות

או י טכנאי שהוסמך מטעם היצרן "עהתקנת הבר תבוצע 

 תוקף לכתב האחריות.שאם לא כן אין , גורם מטעמו בלבד

כדי לשנות את הגדרות ברירת , ניתן להיעזר בטכנאי המתקין

יתן בכל שאלה נוספת נ.האישיותהמחדל בהתאם להעדפות 

 .36ראה עמוד –לפנות למוקד שירות 

או פגם /או נזק ו/היצרן מסיר מעצמו כל אחריות בגין תקלה ו

 .שיחולו כתוצאה מאי מילוי אחר ההוראות האמורות מעלה
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 המכשיר מבנה .2

 

 : מבט קדמי1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מבט אחורי2יור א
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 : מבט מלמעלה3איור 

 

 

 

 : לחצני מזיגה והפעלה4איור 
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 הפעלה .3

 לחצנים ופונקציות 3.1

 

1 
 

 מזיגת מים חמים

 לחצני מזיגה

2 
 

 יםמזיגת מים קר

3 
 

 מזיגת מים פושרים

4 
 

 מזיגת בקבוק אישי

5 
 

 מזיגת בקבוק גדול

6 
 

 הרתחה

לחצני פונקציות 

 נוספות
7 

 
 הגנת ילדיםמצב 

8 
 

 מעבר למצב שבת
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 תפעול בסיסי 3.2

 :של הבר ברירת המחדלהגדרות  לו הןא

 מים חמים
 +  לחצו בו זמנית על 

 מים קרים
 את הלחצן והחזיקו לחצו  – למזיגה רציפה

 לחיצה קצרה על  –מ"ל  160למזיגת כוס 

 מים פושרים
 +לחצו בו זמנית על  –מ"ל  160למזיגת כוס 

 בקבוק אישי
 לחיצה קצרה על  –מ"ל  330למזיגת בקבוק 

 בקבוק גדול
 לחיצה קצרה על  –ליטר  1למזיגת בקבוק של 

 הרתחה

לחיצה  – בול הרתיחהלטמפרטורה על ג להרתחת מים

 קצרה על 

 

 או  . אם אתם לוחצים על בכל שלב כל לחצןעל מזיגה לחצו  להפסקת

 שחררו את הלחצן. 

  תוך כדי  ת מים חמים או פושריםמאפשרות מזיג מחדלהברירת הגדרות

 .ובטיחות ילדיכם לחצנים בו זמנית למען בטיחותכם שנילחיצת 

 18 ראו עמוד (פעלת הגנת ילדיםה/  ביטול) המזיגה גדרותה לשינוי. 

  הגדרת , כמות בבקבוק, בכוס מים כמות) הגדרות אישיותלשינוי

 .23-24 יםודראו עמ (טמפרטורה
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 מזיגה 3.3

 קריםמים מזיגת  3.3.1

  . והחזיקולחצן על חצול מוגבלת לא כמות

 את שחררולהפסקת מזיגה  

 !צןהלח 

 

 

 

  . ושחררולחצןעל  קצרה לחיצה לחצו בודדת כוס

 !לחצן כלעל  לחצו המזיגה להפסקת 

של כמות המים הנמזגת בכוס, תופיע אינדיקציהעל הצג  
  מ"ל.  170למשל  

 

 

 המזיגה כמות לשינוי 

  .24עמוד  ורא בכוס 

 

  . ושחררולחצן על קצרהלחצו לחיצה   אישי בקבוק

  !לחצן כלעל  לחצו המזיגה להפסקת 

  של כמות תופיע אינדיקציה על הצג  

 מ"ל. 330המים הנמזגת, למשל  

 

 המזיגה כמות לשינוי 

  .24ד עמו הרא בבקבוק 

 

 

 .וושחררלחצן על קצרה לחיצה לחצו קנקן/  סיר/  גדול בקבוק
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  !לחצן כלעל  לחצו המזיגה להפסקת 

 של כמותתופיע אינדיקציה על הצג  

 ליטר. 1המים הנמזגת, למשל  

   

 המזיגה כמות לשינוי 

  .24ד עמו האר בבקבוק 

 

 יש .להגדרות בהתאם הנמזגת המים כמות של אינדיקציה תופיע הצג גבי על: הערה

 .זו לכמות המתאים בגודל הינו המים נמזגים אליו הכלי כי להקפיד

 

 מזיגת מים חמים 3.3.2

 .והחזיקו לחצו על לחצן  כמות לא מוגבלת

  

 ,מופעלת הגנת הילדיםאם  

 .+ : ו זמניתב צולמזיגת מים חמים לח

והמשיכו ללחוץ , להמשך המזיגה שחררו את לחצן 

 .ברציפות על לחצן

 !להפסקת מזיגה שחררו את הלחיצה

  .18ראה עמוד  הגנת ילדיםלביטול 

 

 

  . ושחררולחצו לחיצה קצרה על לחצן  מדודה כוס

 אינדיקציה  על הצג תופיע 
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 , של כמות המים הנמזגת בכוס 

  . ל"מ 160למשל  

  !להפסקת המזיגה לחצו כל לחצן 

 לא ניתן למזוג, מופעלת הגנת הילדיםאם  

 . מדודה חמיםכוס מים  

 ראה–הגנת הילדים לבטלעל מנת למזוג כוס מדודה יש  

  .18עמוד 

  .24עמוד  ראה בכוסהמזיגה כמות לשינוי  

 מזיגת מים פושרים 3.3.3

  תינוקלבקבוק / כוס

 אינה מופעלת,  הגנת הילדיםאם 

 

  .ושחררולחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 למזיגת מים ,מופעלת הגנת הילדיםאם   

 .+  : זמנית-בו צולח פושרים 

  .את המזיגה לא יפסיקשחרור הלחיצה  

 ,על הצג תופיע אינדיקציה של כמות המים הנמזגת בכלי 

  . ל"מ 180למשל  

  !כל לחצןעל להפסקת המזיגה לחצו  

  .רים בכמות לא מוגבלתאין מזיגה של מים פוש 

  .18 ראה עמוד הגנת ילדיםלביטול  

 .24עמוד  כלי ראהבהמזיגה כמות לשינוי  
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 לחצני פונקציות נוספות 3.4

 :אלא לפונקציות נוספות, לחצנים חיצוניים שלא משמשים למזיגת מים 3לבר 

 הרתחה 3.4.1

 המים החמים מסופקים בטמפרטורה  ,במצב הרגיל

 אם ברצונכם  .חמיםהמספיקה להכנת משקאות 

 , הקרובה לגבול הרתיחה לטמפרטורה גבוהה במיוחדלהביא את המים 

  .להמתיןו   יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן

 . "ניתן למזוג מים רותחים" – ה על הצגהודע בסיום הרתיחה תופיע

 גם לאחר השלמת הפעולה, טמפרטורת המים תהיה נמוכה

 מטמפרטורת הרתיחה.

  

 לחצן עזר – הגנת ילדים 3.4.2

 . בטעותאו פושרים למניעת מזיגת מים חמים  תמשמש הגנת ילדים פונקצית

 .יחד עם לחצן מזיגה נוסףעל  מזיגת המים תתאפשר רק בעת לחיצה

 .  18 עמוד ראההגנת ילדיםלהסבר על מזיגה בעזרת לחצן 

 

 למים  מופעלת הגנת ילדיםכאשר פונקצית 

 אינהצן העזר מזיגה ללא לח, פושריםו א חמים

  .הודעה על כך תופיע על הצג בעת ניסיון המזיגה, אפשרית

 ,את הפונקציה של הגנת ילדים לבטל/ להפעיל על מנת 

 .18עמוד  ראה: יש להיכנס לתפריט ההגדרות
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 "שבת" ולחצן תאך ורק במכשירים הנושאים תווי –שבת מצב 3.5

ון המדעי טכנולוגי באישור המכנמצא פיקוד שבת שבת מכשירים הנושאים תווית ב

 .להלכה בירושלים

במצב שבת הבר כשיר לשימוש בשבת למזיגת מים קרים מטוהרים. אין מזיגת מים 

כאשר המכשיר נמצא במצב שבת הוא אינו מספק התראות וכל הלחצנים  חמים.

 החשמליים אינם פעילים.

 

 :מצב שבת הפעלתל

לחיצה ארוכה עד להופעת הכיתוב     לחצו על .1

 צג.על ה שבת

על הכפתור בקדמת לחצו למזיגה במצב שבת,  .2

 שבתתווית המציינת ליד ההמכשיר 

 

 

 

 :ממצב שבת יציאהל

לחיצה ארוכה עד להעלמות הכיתוב     לחצו על .1

 מן הצג. שבת

 

 הערה: המכשיר לא יספק מים בעת הפסקת חשמל ועם

 הזרם יחזור למצב שבת. חידוש
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 הגדרות .4

 שינוי הגדרות אישיות 4.1

מכסה הנמצא מתחת ל, שינוי ההגדרות האישיות אפשרי באמצעות לוח הבקרה

 .העליון

 :לחצנים 6בלוח הבקרה ישנם 

 4 חיצים לגלילה ודפדוף 

  לחצןOK אישורול לכניסה 

 לחצן  Xביטולול ליציאה  

 

 תפעול 4.1.1

 תפריט ההגדרות תציג את לחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה. 

 לחיצה קצרה על , בכל שלבX ה שלב אחד אחורהמחזיר. 

 לחיצה ארוכה על , בכל שלבX  למסך הראשימחזירה. 

  שניות מחזירה למסך הראשי 30במשך המתנה ללא לחיצות.  
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 הגנת ילדים 4.1.2

 ומים פושרים מזיגה של מים חמים תאפשרתלא מכברירת המחדל , למען בטיחותכם

פונקציה זו . מניתשני לחצנים בו ז לשם כך נדרשת לחיצה על, בלחיצה על לחצן בודד

אפשר מזיגת מים חמים או גדרות כדי להניתן לשנות את ה. הגנת ילדיםנקראת 

 .על ידי לחיצה על לחצן בודד פושרים

 

 :פושרים למזיגת מים חמים / ילדיםההגנת  מנגנון הפעלת/ לביטול 

             סימןה הופעת / העלמותלחיצה ארוכה עד ל לחצו על 

 .את הגנת הילדים ללהפעי / כדי לבטל

 

שים לב: פעולות אלו מפעילות או מבטלות את מנגנון הגנת הילדים הן עבור מים 

 חמים והן עבור מים פושרים.

 :הגנת ילדים עם ובליאפשרויות מזיגה 

 מבוטלתהגנת ילדים  מופעלתהגנת ילדים  מזיגה של

 מים קרים
 קצרה  על / לחיצה רציפה 

 מים חמים

 זמנית לחיצה רציפה בו 

 +   על

 קצרה / לחיצה רציפה 

  על

 מים פושרים

 לחיצה בו זמנית 

 + על 

 לחיצה קצרה 

 על 

בקבוק אישי/ 

 / לחיצה קצרה על  גדול
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 צג מידע 4.1.3

 צג המידע מצוי בחזית המכשיר ועליו יוצגו אינדיקציות בהתאם למצב המכשיר.

 

 

 

 

 

 אייקונים 4.1.4

 
 אזהרה

. קלה במכשירהאייקון מופיע כאשר יש ת

  פנה למוקד שירות.לטיפול בתקלות 

 (36)ראה עמוד 

 

הגנת ילדים 

 מופעלת

האייקון מופיע כאשר הגנת ילדים מופעלת 

 .מים חמים/ פושרים ה בטוחה שללמזיג

 (18 ראה עמוד)

 
 החלפת סנן

האייקון מתריע על התקרבות מועד החלפת 

 ימים לפני התאריך המיועד 7הסנן ומופיע 

 (27-29ים ראה עמוד) .הסנןת להחלפ

 

החלפת נורת 

UV-C 

האייקון מתריע על התקרבות מועד החלפת 

ימים לפני התאריך  7ומופיע  UV-Cנורת 

 .המיועד להחלפת הנורה

 (29-30ים ראה עמוד)
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 אישיות להגדרותמחדל  תירבר 4.1.5

  תצוגת תאריך

  תצוגת שעה 

 מופעל תאורת לחצנים

 מופעל צלילי לחצנים

 מעלות צלזיוס 5-כ טמפרטורת מים קרים 

 מעלות צלזיוס 25-כ טמפרטורת מים פושרים

 ל"מ 160 כמות בכוס מים קרים

 ל"מ 160 כמות בכוס מים פושרים

 ל"מ160 כמות בספל מים חמים

 ליטר 0.33 כמות בבקבוק אישי

 ליטר 1 כמות בבקבוק גדול

 דקות 90תוך  טיימר כיבוי החימום 

  7:00 אוטומטי מום יומיחיטיימר 

 שעות 72תוך  טיימר כיבוי המערכת

 מופעל הגנת ילדים מים חמים

 מופעל הגנת ילדים מים פושרים

 

 שחזור הגדרות 4.2

רירת המחדל לערכי במלוח הבקרה ולהחזירן  בכל עת ניתן לשחזר את הגדרות היצרן

ושפת  UV-Cורת נולה זו אינה מאתחלת את מוני הסנן, פע .שלעילהמופיעים בטבלה 

 .התצוגה

 :לשחזור ההגדרות

 .את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה וריהס .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו שחזור הגדרות ל חיציםה נווטו בעזרת .3
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 / צלילים תאורה / שינוי הגדרות תצוגה 4.3

 :צלילים / תאורה / בתצוגה םייע שינוכדי לבצ

 .את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה וריהס .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו  הגדרות כלליותל חיציםה נווטו בעזרת .3

 שנו את ההגדרות כרצונכם על פי ההוראות הבאות: .4

 שעה / תצוגת תאריךשינוי  4.3.1

 תצוגת שעה תצוגת תאריך 

 תצוגת שעה ותאריך בחרו הגדרות תצוגה בתפריט .1

 תצוגת שעה בחרו תצוגת תאריך בחרו .2

 OK ולחצו ביטול / הפעלה בחרו .3

 27שעה ראה עמוד ו תאריך להגדרת הערה
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 ותאורת לחצנים הצג בהירותשינוי  4.3.2

 בהירות הצג תאורת לחצנים 

 הגדרות תצוגה בתפריט .1
 תאורת לחצנים בחרו

 הגדרות תצוגה בתפריט
 בהירות הצג רובח

 ולחצו ביטול / הפעלה בחרו .2

OK 

השתמשו בחיצים כדי 
להבהיר או להכהות את 

  OKבהירות הצג ולחצו

 

 צלילי לחצנים 4.3.3

 OKולחצו  צלילי לחצנים בחרו הגדרות כלליותבתפריט  .1

 OK  ולחצו ביטול / הפעלה בחרו .2

 לא ניתן לבטל צלילי אזהרה הערה
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 בחירת שפה 4.4

 .ת המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרהא הסירו .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו  שפהלשורת  חיציםה נווטו בעזרת .3

 . OKבחרו בשפה הרצויה ולחצו .4

 

 שינוי הגדרות טמפרטורה 4.5

 :ומים פושרים זהות שינוי טמפרטורת מים קריםהפעולות ל

 .להציג את לוח הבקרה הסירו את המכסה העליון כדי .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו  כמות/  ת טמפרטורהוהגדר ובחר .3

 .OK ולחצו הגדרת טמפרטורה ובחר .4

 –טמפרטורה הרצויה לשינוי הגדרת האת  ובחר .5

 .פושריםאו  קריםמים 

ולחצו  הטמפרטורה לדרגה הרצויה את הגדרת שנותבחיצים כדי ל השתמשו .6

OK. 

 :ניתן להגדיר את רמות הטמפרטורה כדלהלן :הערה

o  מעלות צלסיוס 5-25 –מים קרים טמפרטורת 

o  מעלות צלסיוס 20-50 –מים פושרים טמפרטורת 
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 שינוי הגדרות כמות 4.6

 :בקבוק / ספל / כדי לשנות הגדרות כמות לכוס

 .הסירו את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה .1

 .תפריט ההגדרותלחצן בלוח הבקרה תציג את לחיצה על כל  .2

 .OKולחצו  כמות/  טמפרטורה הגדרות ובחר .3

 . OKולחצו כמותהגדרת  ובחר .4

 את הערכים לשינוי מתוך:בחרו  .5

o כוס מים קרים 

o כוס מים פושרים 

o מים חמים ספל 

o בקבוק אישי 

o  בקבוק גדול  

 .OKהרצויה ולחצו  מידההשתמשו בחיצים כדי לשנות את הכמות ל .6

 :כדלהלןטווח הכמויות ניתן להגדיר את  :ההער

o ל"מ  60-300– / חמים / פושרים כוס מים קרים 

o  ליטר  0.33/  0.5/  0.75: אפשרויות 3 –בקבוק אישי 

o  ליטר  1/  1.5/  2: אפשרויות 3 –בקבוק גדול 

 סכון אנרגיההגדרת ח 4.7

 .בצריכת החשמל לצורך חסכוןפונקציה זו נועדה 

מים בטמפרטורה גבוהה כל הזמן. ה כמו מיחם ושומר על חוםהבר פועל  ,ב הרגילבמצ

 .דקות מופעל מדי מספרחימום הלשם כך גוף 

מופעל גוף החימום הבר שומר על טמפרטורה יותר נמוכה ו חסכון אנרגיהבמצב של 

 . כאשר יש דרישה למים חמים
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הבר , יםפושר / חמים כי כעבור פרק זמן מסוים שבו אין מזיגת מיםביכולתכם להגדיר 

 . מפסיק לחמם מים

 :דרגות 2 אנרגיה חסכון לפונקצית

 ניתן להגדיר כי קרים זמיניםהמים ה אך, כבהימום רק גוף הח: כיבוי חימום .

 .דקות 1-240פעולת הכיבוי תתבצע אוטומטית בעוד 

  ניתן להגדיר כי פעולת הכיבוי תתבצע כבויהכל המערכת : מערכתכיבוי .

 .תשעו 1-72 אוטומטית בעוד

 כיבוי מערכת/  טיימר כיבוי חימום 4.7.1

 

 .הסירו את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו  זמן הגדרות ובחר .3

 .OK ולחצו חסכון אנרגיה ובחר .4

בעזרת החיצים הגדירו . טיימר כיבוי המערכתאו  כיבוי חימום טיימר ובחר .5

או לכבות את  פרק הזמן שלאחריו ברצונכם להפסיק את החימוםאת 

 המערכת.

המים החמים בטמפרטורה גבוהה כל הזמן, שנו את  שמור עלאם ברצונכם ל .6

 .דקות 1שנמצא מתחת לערך של  כיבוי החימום לא הוגדרהערך ל

 

 צאתלכדי  ההרתחהאו על לחצן  פושרים / מים חמיםעל לחצן צו לחבמצב של חסכון אנרגיה 

 סכון ולחמם מים.יהחמצב מ

 .26ראה עמוד : כדי שהחימום יופעל בכל יום בשעה מסוימת חימום יומי אוטומטיניתן להגדיר 

 במצב של כיבוי המערכת לחצו על לחצן כלשהו כדי להפעיל את המערכת.

 . 30-31 יםעמודראה : מומלץ לבצע שטיפת מערכת לאחר כיבוי ממושך
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 מטיטיימר חימום יומי אוטו 4.7.2

ניתן להגדיר (, 24-25 יםעמוד ראה) אין חימום של המיםאנרגיה שבו מצב חסכון הוגדר אם 

המתנה לחימום תימנע הכך  .בשעה מסוימת כל יוםבחימום יופעל שהחימום יומי אוטומטי כדי 

 . המים

 .הסירו את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה .1

 .ריט ההגדרותתפלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו  זמן הגדרות ובחר .3

 .OKולחצו  הפעלה יומית ובחר .4

 .OKבחרו שורה שאינה מסומנת ולחצו  .5

 .OKולחצו שעה ודקות  ובעזרת החיצים בחר .6

 . אוטומטיות הפעלות יומיות 3עד ניתן להגדיר 

 .27 עמוד ראה :שעהחובה להגדיר , כדי להגדיר הפעלה יומית

להסיר את כדי OK לחצו ווט אל השורה הרלוונטית ונהפעלה יומית,  לביטול

 הסימון במשבצת בצד ימין.
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 ושעה גדרת תאריךה 4.8

 .הסירו את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו הגדרות זמן להחיצים  נווטו בעזרת .3

 .OKולחצו שעה ותאריך להחיצים  נווטו בעזרת .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחזוקה .5

ן 5.1  מערכת סינו

 החלפת סננים 5.1.1

, בכדי לשמור על איכות המים. כלור וטעמי לוואי, לסינון חלקיקים לבר שני סננים

 ,ליטר 2000 לאחר צריכת או חודשים 6 -אחת ללהחליף את שני הסננים  מומלץ

(. 36 ראה טלפון בעמוד)למוקד שרות  ולקבלת סננים חדשים פנ. ניהםיהמוקדם מב

 .הסננים קבלת סיוע בהתקנת לפנות למוקד גם לשם ניתן

 שעה תאריך 

  OKולחצו הגדרת תאריךבחרו  1

 

 OKולחצו הגדרת שעה  בחרו

 

חודש , בעזרת החיצים בחרו יום 2

 לאחר כל בחירה OK ושנה ולחצו

בעזרת החיצים בחרו שעה ודקות 

 לאחר כל בחירה OK ולחצו

שעה ו הסרת תאריך / להצגת 
  21ראה עמוד : במסך הראשי
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 : תופיע התרעה על הצג, ימים לפני מועד החלפת הסננים 7

 :הפעולות הבאותלהחלפת הסננים בצעו את 

 סגרו את ברז כניסת המים באחורי המכשיר. .1 התקנה

ליטר לפחות ורצוי בעל דפנות גבוהות, מתחת  2הניחו כלי בגודל  .2

 לפייה.

עד שנפסק טפטוף המים,  את אחד מלחצני המזיגה לחצו והחזיקו .3

 שחררו.

 הוציאו את שני הסננים הישנים בסיבוב נגד כיוון השעון. .4

משני הסננים החדשים לתוך התושבת המיועדת. הכניסו כל אחד  .5

הקפידו על התאמה בין צבע המדבקה על הסנן לצבע המדבקה שליד 

 התושבת.

כלפי מטה וסיבוב  על ידי לחיצה במקומם התקינו את הסננים .6

 בכיוון השעון.

 פתחו את ברז כניסת המים. .7

 במקומו. מונח 2סעיף שהנחתם כאמור בוודאו כי הכלי  .1 שטיפה

 לחצו על כל לחצן בלוח הבקרה כדי להציג את תפריט ההגדרות. .2

 .OKנווטו מטה בעזרת החיצים להתקנה חדשה ולחצו  .3

 )מודגשת בצהוב(. מילוי מים חמיםכעת תוצג השורה  .4

 .OKלחצו זהירות, עומדים לצאת מים חמים!!!  .5

מספר המתינו עד להפסקת זרימת המים, פעולה זו יכולה להמשך  .6

 דקות אחדות.

 וחזרו על הפעולה פעם נוספת. OKלחצו . 7

 בישול / אינם ראויים לשתייההמים שיצאו בפעולה זו לב:  מושי .8

 !ו/או לשימוש
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 תתאפשר מזיגת מים.*אם אחד הסננים אינו מוברג כהלכה, לא 

 .המונה את לאתחל ישלאחר החלפת הסננים 

 :אתחול המונהל

 .את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה ירוהס .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKלחצו ו הגדרות זמןלהחיצים  נווטו בעזרת .3

 . OKצולחונים מונה להחלפת סנשורה הנווטו בעזרת החיצים עד  .4

 .OKלחץ יום.  XXXהחלפת סננים בעוד תופיע ההודעה  .5

 .OKולחץ  כן בחר  .6

 .ימים ותחל ספירה לאחור 182-המונה יאותחל באופן אוטומטי ל*

 אינה נעלמת חיזרו על אתחול המונה. ה אאם ההתר*

 UV-Cהחלפת נורת  5.1.2

 יש, אויהר רמת קטילת חיידקיםבכדי לשמור על . מיועדת לקטילת חיידקים UV-Cנורת 

ראה )למוקד שרות  ולקבלת נורה חדשה פנ. חודשים 12 -אחת ל UV-Cלהחליף נורת 

 .קבלת סיוע בהתקנת הנורה ניתן לפנות למוקד גם לשם(. 36 טלפון בעמוד

 אזהרות:

  קרינתUV-C.גם במינונים נמוכים, מסוכנת לעיניים ולעור , 

 אין להפעיל את הנורה מחוץ למכשיר. 

 : החלפת הנורה תופיע התרעה על הצג ימים לפני מועד 7

 :UV-Cלהחלפת נורת 

הסירו את המכסה העליון של בר המים, אחזו בראש הפלסטיק של הנורה  .1

 והוציאו אותה ממקומה ע"י משיכה מעלה.



 30| עמוד 

 

ודאו ששלוש הצלעות שבראש . הכניסו את הנורה החדשה לפתח המיועד .2

אמה וקבעו את ת מול שלושת החריצים בגוף המכשיר בהתוהנורה ממוקמ

 הנורה במקומה בלחיצה.

 : ההתראהלאחר התקנת הנורה החדשה תופיע על הצג 

 UV-Cהותקנה נורת 

 חדשה 

  ישנה 

 .OK ולחצובאחת האפשרויות  ובחר

 ימים 365-המונה יאותחל באופן אוטומטי ל, אם  הותקנה נורה חדשה. 

 ולהמונה ימשיך את הספירה לאחור ללא אתח, אם  הותקנה נורה ישנה. 

 .הקרים תיעצר מיםהמזיגת , לא הותקנה כהלכה  UV-C-אם נורת ה

 

 UV-Cבדיקת מונים להחלפת סננים ונורת  5.1.3

 .הסירו את המכסה העליון כדי להציג את לוח הבקרה .1

 .תפריט ההגדרותלחיצה על כל לחצן בלוח הבקרה תציג את  .2

 .OKולחצו הגדרות זמן להחיצים  נווטו בעזרת .3

 שורה יצים עד הנווטו למטה בעזרת הח .4

 . OKולחצו מונה להחלפת סנן

 .על הצג יופיע מספר הימים עד למועד החלפת הסננים והנורה .5

 ליציאה. Xלחצו  .6

 שטיפה פנימית 5.1.4

הבר לא היה בשימוש במידה ו י הזרמת מים במערכת"עלבצע שטיפה פנימית  מומלץ

 יפות:ברצומעלה שעות  72
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מילוי מיכל מים והפעילו  מזיגהלפחות מתחת לפיית הליטר  2 כלי בנפחהניחו  .1

 זהירות, עומדים לצאת מים חמים!!! – התקנה חדשהמתפריט  חמים

 .התקנה חדשהמתפריט  מילוי מיכל מים קריםוהפעילו חזרו על הפעולה  .2

 ולא לכל שימוש אחר בישול / אינם ראויים לשתייההמים שיצאו בשטיפה 

 תקופות ללא שימוש / נסיעות / חופשות 5.1.5

 לנתק את מטעמי בטיחות מומלץ ( ימים 3מעל )ות ממושכת לפני היעדר

 .המכשיר מהחשמל ולסגור את ברז המים

 מומלץ לבצע שטיפה פנימית למערכת על מנת , לאחר תקופה ללא שימוש

 –לשטוף חלקיקים ואבנית אשר שקעו עקב העדר זרימה 

 .30-31 יםראה עמוד

 נימית חשמל ממושכת מומלץ לבצע שטיפה פ / לאחר הפסקת מים– 

 .30-31 יםראה עמוד

 נוזלים עודפים ריקון המגירה מ 5.1.6

 לרוקנה , הנשלףאת המגירה התחתונה שמתחת למדף  יש להוציא מדי פעם

 .ולשטוף אותה במים וסבון כלים

 ניקוי בר המים 5.1.7

  מטלית רכה ובמים פושרים.המכשיר רק בעזרת מעטפת יש לנקות את 

 מטלית יבשה.לניקוי פאנל ההפעלה והלחצנים יש להשתמש ב 

 חומרים ממיסים או  ,מרוכזים ניקוי נוזלי, אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים

 .)'וכד צמר פלדה( אביזרים העלולים לפגוע במעטפת בר המים

 

אסור להרטיב את איזור החיבורים ! המכשיר מחובר לחשמל: זהרהא 

 !החשמליים ואת החלק האחורי של המכשיר
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 הזזת הבר / מעבר דירה 5.1.8

 חובה להזמין טכנאי  ,במידה והמכשיר הוזז, המים ברלץ שלא להזיז את מומ

 .התקנה חוזרתאו ע"י גורם מטעם היצרן לצורך  י היצרן"שהוסמך ע

  ליטר  2בסיום ההתקנה החוזרת ולפני השימוש החוזר במכשיר, יש למזוג

 ליטר מים ממיכל המים הקרים. 2-מים ממיכל המים החמים ו

 טיפול בתקלות .6

 פעולות לביצוע יבות אפשריותס תקלה

 התאורה צג
 דולק אינו

 / אין חיבור לחשמל
 הפסקת חשמל

 .חיבור המכשיר לחשמל וודאו

 .רים בביתבשקעים אח שיש חשמל וודאו

י חיבור של "תקינות התקע ע ובדק
 .מכשיר אחר

/  נתיך הגנה נשרף
 הצג נשרף

–למוקד שרות  פנה –י טכנאי "ע טיפול
 .36ד עמו

יאת מים אין יצ
 כלל

 אין חיבור לברז מים
 הפסקת מים /

 וודאו חיבור לברז אספקת המים.

 פתוח. וודאו כי ברז אספקת המים

 וודאו שיש מים בברזים אחרים בבית.

סנן לא מחובר 
 כהלכה

הוציאו את כל אחד משני הסננים וחברו 
 .27-29ים הסבר בעמוד –אותם שוב 

צורך באיפוס 
 המערכת

המתינו חצי דקה וחברו , נתקו מהחשמל
 .שוב לחשמל

הבר היה במצב 
 בחסכון באנרגיה

לחצו על לחצן מזיגת מים חמים, וודאו 
שיש על הצג הדמיה של התקדמות 

הופעת הודעה על להמתינו עד . החימום
 .סיום החימום

אין יציאת מים 
 חמים

הגנת ילדים 
 מופעלת

י לחיצה על "ניתן למזוג מים חמים רק ע
 –בו זמנית  שני לחצנים

 .13-14 יםראה עמוד

המים לא מספיק 
 חמים

המתינו כחצי דקה ולחצו שוב על לחצן 
 .מזיגת מים חמים
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תקלה הודעת 
במערכת 

 חימום

מפסק החימום 
 OFFבמצב 

בדקו את מפסק חימום  הנמצא בחלק 
ראה )האחורי התחתון של המכשיר 

העבירו אותו למצב ( 8 תמונה בעמוד
ON. 

פנה למוקד –י טכנאי "טיפול ענדרש  חימום תקלה בגוף
 .36 עמוד –שרות 

 

הודעה +אייקון
 על תקלה

צורך באיפוס 
 המערכת

 והמתינו חצי דקה וחבר, נתקו מהחשמל
 שוב לחשמל.

תקלה במערכת 
 קירור

 –פנה למוקד שרות  –י טכנאי "טיפול ע
 .36עמוד 

תקלה במערכת 

UV-C 
–ות פנה למוקד שר –י טכנאי "טיפול ע

 . 36 עמוד

 UV-Cנורת התרעת 

 כהלכה לא מחוברת

–אותה שוב  והוציאו את הנורה וחבר
 .29-30 יםהסבר בעמוד

עודף נוזלים  נזילה
 במגירת האגירה

רוקנו מגירה הנמצאת מתחת למדף 
 .הנשלף

חיבור לקוי לברז 
 מיםה

 .לברז המים חזקו את החיבור

 למוקד וופנברז אספקת המים את  סגרו נזילת מים
 .36 ראה עמוד–השירות

כמות המים 
בכוס לא 

 מדויקת

 לחץ מים נמוך 

 בר 1.5 -מ

/  בדקו אם יש בעיית לחץ מים בבניין
 .בבית

עד לכמות של ה בכמות יתיתכן סטי יה סבירהיסט
לחץ וספיקת מים  שינוייעקב  10%

 .בצנרת הביתית

הסננים לא הוחלפו 
 במועד

 החליפו סנן.

 הודעה "מנורת
UV-C 

 מנותקת"

תקלה במערכת 
עומס ההפחתת 

 בקטריאליה

–פנה למוקד שרות  –טיפול ע"י טכנאי 
 .36ראה עמוד 
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 אחריותים ומפרט .7

 פרט טכנימ 7.1

 

 נתונים טכניים מאפיינים חשמליים

 הרץ 50וולט,  230: מתח עבודה

 אמפר16: ליאמקסימ זרם

 אמפר 10זרם צריכה: 

 וואט  2,200: ליאהספק מקסימ

 וואט 2,000: חימוםהספק 

 וואט 65הספק קירור: 

 וואט UV-C :11נורת 

 ג"ק 14: משקל

 מ"ס 32: ליארוחב מקסימ

 מ"ס 43: ליאעומק מקסימ

 מ"ס 41: ליאגובה מקסימ

 מ"ס 33.5: גובה הפיה מהבסיס

 , חיבור מהירØ 6חיבור מים: 

 לחץ מים נפחים

 ליטר 1.9: מיכל מים קרים

 ליטר 1.6: מיכל מים חמים

 בר 1.5: ליאץ כניסה מינימלח

 בר 6: ליאלחץ כניסה מקסימ

 *תפוקת מים קרים *תפוקת מים חמים

 ליטר( 16)בשעה  *כוסות 80

 ** C° 92-96של בטמפרטורה 

 תוישנ45  בתדירות מזיגה של

 ליטר( 8)בשעה  *כוסות 40

 C° 5-20  שלבטמפרטורה 

 תוישנ90 של בתדירות מזיגה 

התפוקות . 13-22°Cוטמפרטורת מי הרשת , 16-25°Cסביבה הטמפרטורת כש*
 .הסננים לפי הוראות היצרן תחזוקה והחלפת שמבוצעת ל נכונות רק בתנאי "הנ

 3.4.1בלחיצה על כפתור הרתחה ר'  **.ל"מ 200כוס מים  נפח*

 טיהורסינון ומאפייני  טיהורסינון ותכולת מערכת 

 25על הפחתת חלקיקים שגודלם מ מיקרון 25סנן חלקיקים 

 מינימום. 85%מיקרון. מידת הפחתה 

 75%מינימום  Iהפחתת כלור דרגה  מיקרון2סנן פחם פעיל 

 הפחתת העומס הבקטריאלי במים UV-Cנורת 

 40°Cלית א)סביבת( העבודה המקסימ רטורתטמפ
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 תעודת אחריות 7.2

 

  SQTI10 / QTI10 –ROY מסוג מים לטיהור מכשיר – אחריות תעודת

 כללי

"( מעניקה בזאת לרוכש מכשיר שירותהחברת )להלן " ___________חברת  .1

אחריות כמפורט  מצוינים על גבי המדבקה בגב המכשיר,לטיהור מים שדגמו ומספרו 
 בתעודת אחריות זו.

אחריות זו מתייחסת למכשיר הנ"ל בלבד ואינה חלה על כל אביזר ו/או חלק במערכת  1.1
 שירות".החברת " שלא סופק ו/או הותקן ע"י

 אחריות זו תקפה אך ורק כלפי הקונה הישיר בלבד. 1.2

 היא )להלן כהגדרתה( האחריות תקופת שבמשך כלפיכם אחראית "חברת השירות" .2

 דעתה שיקול פי על תחליף, צורך בכך יש כי תקבע "חברת השירות" אם ,או תתקן
 ולפעולה תקלהל גורם ואשר פגום לה שיראה במכשיר חלק כל ,והבלעדי המוחלט

 .המכשיר של תקינה בלתי

 ."חברת השירות" של השירות טכנאי בפני או/ו לשרות הפניה בעת תוצג, זו אחריות

 האחריות תעודת

 לתקופת בהתאם ללקוח המכשיר התקנת מיום תחל המכשיר על האחריות תעודת .3
 :להלן האחריות

 .ולחלקיו עצמו למכשיר חודשים )עשר שנים 12 ( 3.1

       יביאו אל "חברת השירות" ידי-על מחלקיו חלק או המכשיר של החלפה או תיקון 3.2       

  .חידושה או האחריות תקופת להארכת             

 במהלך שהוחלף מכשיר על או שתוקנו חלקים על גם לחול תמשיך האחריות זאת עם 3.3       
 .המקורית תהאחריו תקופת ליתרת עד ,האחריות תקופת             

                המכשיר פעולת את מיד להפסיק יש - זו אחריות תעודת פי-על שירות קבלת לצורך 3.4       
 .המכשיר של תקינה בלתי פעולה או פגם של מקרה בכל, ומים חשמל ממקור ולנתקו            

 את יללהפע וברצונכם זו אחריות תעודת פי -על המכוסים תקלה או פגם התגלו אם .4
 כמפורט "חברת השירות" של הלקוחות שירות למוקד כך על להודיע יש ,האחריות

 .המכשיר בגב המופיע המכשיר של הסידורי המספר ציון תוך, ההדרכה בחוברת
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 במסגרת מכוסים הנטענים התקלה או הפגם כי "חברת השירות" ידי-על וימצא היה .5

 בבית יבוצעו ,מחלקיו חלק לש או המכשיר של ההחלפה או התיקון ,זו אחריות
 פי ועל "חברת השירות" למדיניות בהתאם ,"חברת השירות" במעבדת או הלקוח

 . עסקים ימי 14 עד התיקון ביצוע זמן משך יעלה לא מקרה ובכל דעתה שיקול

 על "חברת השירות"ל ידיכם על הודעה למתן כפופה זו אחריות להפעלת דרישה כל .6

 לא מקרה ובכל ,הפגם על לכם נודע שבו מהמועד סביר ןזמ פרק בתוך הנטען הפגם
 .זה תחזוקה/שירות בכתב כמצוין האחריות תקופת פקיעת ממועד יאוחר

 שייגרם עקיף או ישיר נזק לכל אחראית תהיה לא החברה, לעיל כמפורט למעט .7
 או/ו התקנתה במהלך, במכונה קלקול או/ו תקלה עקב שלישי צד לכל או/ו ללקוח

 .  בה השוטף השימוש במהלך או/ו בה פולהטי במהלך

 שימוש עקב לרבות, חלקיה של או המכונה של התבלות על חלה אינה זו אחריות .8
 או/ו מים אספקת של מבעיה הנובעות תקלות על זו אחריות חלה אינה במיוחד. רגיל
 מסננים, סדירה בלתי חשמל מאספקת או/ו תקין לא חשמל מחיבור, מים לחץ של

. נפילות או חבלות, שבורים פלסטיק חלקי, אבנית נזקי, הוחלפו שלא וא נוקו שלא
, מהזנחה, במכשיר נכון לא משימוש הנובעות תקלות על גם תחול לא האחריות
 מביצוע, החברה ידי על אושרו שלא בחומרים משימוש, לקויה שוטפת מאחזקה

 ובמקרה וחהלק ידי על מהמכונה פורקו שחלקים במקרה, במכונה והסבות שינויים
 וכל, בכתב מראש לכך אותו הסמיכה לא שהחברה אדם ידי על תיקון שהתבצע

 דעתה שיקול לפי והכול ההדרכה חוברת להוראות בהתאם שאינו אחר שימוש
 .  החברה של הבלעדי

 המוסמך המשפט לבית נתונה זו לתעודה הקשור בכל הייחודית השיפוט סמכות .9
 .  בלבד יפו-אביב תל בעיר

 רות ופרטי יבואןמוקד שי .8

 )בעל התקן שבת( S10QTI -ו 10QTIבר מים חמים וקרים דגם 

 
 שירותמוקד  יבואן

  מ"קיו בר בעאיי  שם החברה:

  השרון -הוד  11שניר  :כתובת

  09-7448898 :לשירות טלפון

  service.co.il-main@brimag :פניות במייל

  יןס ארץ ייצור:

mailto:main@brimag-service.co.il
mailto:main@brimag-service.co.il
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