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הוראות שימוש
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לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם פלטה חשמלית זו מתוצרת                               
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמוצר, 

תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית 
רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות. 

הוראות זהירות ובטיחות

• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
.230V יש לבדוק האם מתח החשמל בשקע הוא •
• אין למשוך בכבל החשמל בכדי לנתק את התקע.

• אין להניח נייר כסף או נייר אלומיניום על גבי הפלטות.
• אין להניח לילדים או לאנשים בלתי כשירים להשתמש בפלטה - יש למקם את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.

• אין לגעת במשטח - אלא בידיות בלבד.
• אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.

• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע”י היצרן.
• אין לטבול את הפלטה החשמלית במים או בכל נוזל אחר. 

• אין להניח לכבל החשמל לגעת המשטחים רטובים או חמים.
• אין להשתמש בפלטה בחדרי אמבטיה או ליד מקור מים כלשהו, אין להתיז מים על כל חלק מהמכשיר.

• אין להשתמש במכשיר אם המכשיר עצמו או כבל החשמל ניזוקו או התקלקלו.
• במידה ונשפכו מים על חלקי המכשיר - יש להמתין לייבוש מלא לפני הפעלתו מחדש.

• יש למקם את המכשיר קרוב למקור המתח אליו הוא מחובר, על משטח יציב ובגובה נוח לשימוש 
   )לפחות 75 ס”מ מהרצפה(.

• אין להפעיל את המכשיר בתוך ארונות מטבח, קרוב לוילונות או ליד חומרים דליקים.
• לפני ניתוק המכשיר, יש לכוון את הווסת ל MIN ורק אז להוציא את התקע מהשקע.

• אין למשוך את הכבל החשמל מהשקע. יש להוציא בעדינות את התקע מהשקע אליו הוא מחובר.
• יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני ניקויו.

• בזמן טיגון או בישול, יש להיזהר מחימום יתר שעלול לגרום לשריפה.
• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.

  יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• היבואן לא ישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש חריג או כתוצאה מתיקונים שבוצעו ע”י אנשים שאינם 

   מוסמכים לכך.
• יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת                                 

   שימוש באביזרים שאינם מומלצים ע”י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
• כל תיקון שיש לעשות במכשיר יעשה אך ורק ע”י תחנת שירות מורשית. תיקון לא מקצועי, 

   עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.



מבט על המכשיר

1. ווסת טמפרטורה )ב - 2 הפלטות(
2. נורית בקרה )ב - 2 הפלטות(

3. פלטת בישול גדולה בקוטר: 18.5
4. פלטת בישול קטנה בקוטר: 15.5

לפני השימוש הראשוני

• יש לוודא שפלטת הבישול החשמלית יבשה לחלוטין.
• אין למקם את הפלטה על משטח עץ, יש למקמה על משטח עמיד לחום.

• במהלך הייצור, הפלטה העגולה מצופה בחומר המגן עליה, חומר זה מתנדף עם ההפעלה בפעם הראשונה.
• בזמן החימום הראשון יורגש ריח לא נעים, לכן מומלץ להפעיל בפעם הראשונה בחדר מאוורר למשך 5 דקות. 

  כבו את המכשיר, הניחו לו להתקרר לחלוטין ונקו אותו )ע”פ הוראות הניקוי ואחזקה(.

הוראות הפעלה

• יש לחבר את המכשיר לחשמל.
• יש לסובב את וסת ההפעלה הנמצא בחזית המכשיר.

• נורית בקרה הנמצאת ליד וסת ההפעלה תדלק לסירוגין לפי הטמפרטורה.
• יש להשתמש בסירים / מחבתות מתאימים לפלטת הבישול השטוחה.
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באזורים מסויימים, עקב רגישות גבוהה של ממסר הפחת המותקן בארון החשמל בבתים 
ועקב הספק גבוה של המכשיר, בהפעלה ראשונה עשוי ממסר הפחת לקפוץ.

במקרה כזה , יש לנתק המכשיר משקע החשמל, להמתין עד להתקררות ולהפעיל שוב.
תופעה זו תעלם בהפעלה השניה. 

מחלקת השירות לרשותכם בכל בעיה/שאלה 1599-55-99-66

הודעה חשובה
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אם יש שאלות על הוראות ההארקה והחשמל, היוועצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים, לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור 

לא נכון של המכשיר לחשמל. 

הערה

הפלטה נשארת חמה מספר דקות לאחר הכיבוי. פלטה כבויה )עדיין חמה( 
יעילה לשמירה על חום המזון.

הערה

ניקוי ואחזקה

• עם סיום הבישול יש לכבות את המכשיר, לנתק מהחשמל ולהניח למכשיר להתקרר לחלוטין.
• יש לנקות את המכשיר בגמר השימוש - אין להניח לעודפי / כתמי מזון להתקשות על המכשיר.

• אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר או להתיז עליו נוזלים.
• אין להשתמש בכריות ניקוי גסות או שורטות. יש לנקות את המכשיר במטלית רכה ולחה.

• אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או שורטים.


