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לקוחות נכבדים,
אלקטרודן סחר בע"מ מודה לכם על שרכשתם קולט מתוצרת 

.Gorenje חברת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 

שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על 
הוראות הבטיחות.

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, 
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

החוברת.  
בברכה,   

אלקטרודן סחר בע”מ  
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מלאו בקפידה אחר ההוראות המתוארות 
בחוברת זו. 

אנו לא נישא באחריות לאי-נוחות, נזקים או 
שריפה שנגרמו כתוצאה מאי-הקפדה על 

ההוראות שבחוברת.
הערה: האלמנטים המסומנים בסמל ")*(" הנם 

אביזרים אופציונליים המסופקים עם דגמים 
מסוימים בלבד או אלמנטים המיועדים לרכישה, 

והם אינם מצורפים.

 זהירות
אזהרה! אין לחבר את המכשיר לאספקת החשמל 

עד לאחר סיום ההתקנה.
לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה, נתקו את 

הקולט מאספקת החשמל על-ידי ניתוק התקע או 
ניתוק אספקת החשמל.

הקפידו לחבוש כפפות מגן בזמן ביצוע פעולות 
התקנה ותחזוקה.

המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים או 
אנשים בעלי מגבלה פיזית, חושית או שכלית, או 
אם אין להם את הניסיון או הידע, אלא אם כן הם 
נמצאים תחת השגחה או שהם תודרכו לגבי אופן 
השימוש במכשיר על-ידי האדם האחראי לביטחונם.

מכשיר זה תוכנן להפעלה על-ידי מבוגרים. אין 
לאפשר לילדים להתעסק עם פקדי המכשיר או 

לשחק עם המכשיר.
לעולם אין להשתמש בקולט מבלי שהסורג מורכב 

ביעילות!
לעולם אין להשתמש בקולט כמשטח תמיכה אלא 

אם הדבר צוין במפורש.
הסביבה שבה מותקן המכשיר חייבת להיות 

מאווררת במידה מספקת, כאשר קולט המטבח 
נמצא בשימוש יחד עם התקני בעירת גז או דלקים 

אחרים.
הבערת מזון מתחת לקולט עצמו אסורה בהחלט.

השימוש בלהבה חשופה מזיק למסננים ועלול 
לגרום לסכנת שריפה, ולכן עליכם להימנע מכך 

בכל מקרה.
עליכם לבצע טיגון בתשומת לב על מנת לוודא 

שהשמן לא יתחמם יתר על המידה ויתלקח.
חלקים נגישים עלולים להתחמם בזמן השימוש 

בכלי בישול.
בנוגע לאמצעים הטכניים ולאמצעי הבטיחות 

שעליכם לנקוט לגבי פליטת אדים, חשוב שתמלאו 
בקפידה אחר התקנות המסופקות על-ידי הרשויות 

המורשות.

עליכם לנקות את הקולט בקביעות מצידו הפנימי 
וכן מצידו החיצוני )לפחות פעם בחודש(.

עליכם לבצע זאת בהתאמה להוראות התחזוקה 
שבחוברת זו. אי-הקפדה על ההוראות המסופקות 

במדריך למשתמש זה בנוגע לניקוי הקולט 
והמסננים עלולה לגרום לסכנת שריפה.

אין להשתמש או להשאיר את הקולט מבלי 
שהנורה מורכבת בצורה נכונה משום שהדבר 

עלול לגרום להתחשמלות.
אנו לא נישא באחריות לכל תקלה, נזק או שריפה 

במכשיר שנגרמו מאי-הקפדה על ההוראות 
שבחוברת זו.

המכשיר מסומן בהתאם להנחיה האירופית 
EC/2002/96 בנוגע להשלכת מכשירי חשמל 
ואלקטרוניקה )WEEE(. על-ידי כך שתוודאו 

שהמכשיר יושלך כראוי, תוכלו למנוע השפעות 
שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות 
האדם, העלולות להיגרם כתוצאה מהשלכת 

המכשיר שלא כראוי.

הסמל  שמופיע על המכשיר או במסמכים 
המצורפים לו מציין שאין להשליך מכשיר זה 

לאשפה ביחד עם אשפה ביתית רגילה. במקום 
זאת, עליכם להעביר אותו לנקודת איסוף מתאימה 

המיועדת למיחזור של ציוד חשמל ואלקטרוניקה. 
השליכו אותו לאשפה בהתאם לתקנות 

הסביבתיות המקומיות הנוגעות לפינוי אשפה.
שימוש

הקולט מיועד לשימוש לפליטה או לסינון.
גרסת אוורור

הקולט מגיע עם יציאת אוויר עליונה B לפליטת 
האדים החוצה )צינור הפליטה והמלחציים להידוק 

הצינור אינם מצורפים(. איורים 5-6.
שימו לב! אם הקולט מגיע עם מסנן פחם, יש 

להסיר אותו.
גרסת סינון

אם לא קיים פתח פילטה לאוורור חיצוני, תוכלו 
להשתמש במסנן פחם.

האוויר מטוהר באמצעות המסנן ומוזרם מחדש 
לסביבה.

שימו לב! אם הקולט לא מגיע עם מסנן פחם, 
יש להזמין ולהרכיב אותו.

הוראות הרכבה ושימוש
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התקנה
המרחק המינימלי בין משטח התמיכה לציוד 

הבישול שעל הכיריים לחלק הנמוך ביותר בקולט 
חייב להיות לפחות 45 ס"מ מכיריים חשמליות 

ו-65 ס"מ מכיריים הפועלות על גז או כיריים 
משולבות.

אם הוראות ההתקנה של כיריים הפועלות על גז 
מציינות מרחק גדול יותר, יש להקפיד על שמירת 

המרחק שמצוין.

 חיבור לחשמל
אספקת המתח חייבת להיות תואמת לדירוג 
המצוין בתווית הממוקמת בחלקו הפנימי של 

הקולט. אם המכשיר מגיע עם תקע, חברו את 
הקולט לשקע החשמל בהתאם לתקנות החשמל 

ומקמו אותו באזור נגיש. אם המכשיר לא מגיע 
עם תקע )חיבור חשמל ישיר( או אם התקע אינו 
ממוקם במקום נגיש, התקינו מתג כפול בהתאם 

לתקנים המבטיחים ניתוק מלא של אספקת 
המתח בתנאים המתייחסים למתח יתר מקטגוריה 

III, בהתאם להוראות ההתקנה.
אזהרה!

לפני חיבור מחדש של חיווט הקולט לאספקת 
המתח ולבדיקת יעילות ההפעלה של המכשיר, 
בדקו תמיד שכבל החשמל מחובר בצורה נכונה.

הרכבה
לפני תחילת ההתקנה:

	 בדקו שהמכשיר שרכשתם הנו בגודל המתאים 
לאזור ההתקנה שבחרתם.

	 על מנת להקל על ההתקנה, הסירו את 
מסנני השומן ואת שאר החלקים המותרים 

 והמתוארים להלן, פרקו והרכיבו מחדש.
לקבלת הוראות אודות אופן ההסרה, עיינו 

בפסקאות הרלוונטיות.
	 הסירו את מסנן או את מסנני הפחם הפעיל )*( 

 )עיינו גם בפסקה הרלוונטית(. יש להרכיב 
אותו/אותם אך ורק אם אתם מתכוונים 

להשתמש בקולט בגרסת הסינון שלו.
	 בדקו )למטרות הובלה( אם קיימים חומרים 

אחרים שמצורפים לקולט )לדוגמה שקיות עם 
ברגים )*(, תעודות אחריות )*( וכדומה(. אם כן, 

הסירו ושמרו אותם.
	 במידת האפשר, פרקו והזיזו ארונות חופשיים 
או הרחיקו מטווח פתח הארון על מנת לספק 

גישה קלה יותר לקיר האחורי/לתקרה. לחלופין, 
הניחו כיסוי מגן עבה מעל למשטח העבודה 

או הבישול להגנה מפני נזקים ופסולת. בחרו 
משטח שטוח להרכבת המכשיר. כסו משטח זה 
עם כיסוי מגן והניחו את כל חלקי ורכיבי הקולט 

בתוכו.
	 בנוסף, בדקו אם בסמוך לאזור ההתקנה של 

הקולט )גם באזור הנגיש לאחר הרכבת הקולט( 
קיים שקע חשמל זמין ואם ניתן לחבר התקן 
לפליטת אדים לחלק החיצוני )בגרסת יניקה 

בלבד(.
	 בצעו את כל עבודת הבנייה הנדרשת )לדוגמה 

התקנת שקע חשמל ו/או פתח למעבר צינור 
הפליטה(.

למכשיר מצורפים דיבלים על מנת לחבר את 
הקולט לקירות/תקרות ממרבית הסוגים. אולם, 

על טכנאי מוסמך לוודא שהחומרים מתאימים 
לסוג הקיר/תקרה. הקיר או התקרה חייבים להיות 

חזקים דיים על מנת לתמוך במשקל הקולט. אין 
להצמיד את המכשיר לקיר מעל ריצוף, טיח או 

סיליקון. מותרת הרכבה למשטח בלבד.
איורים 5-6

	 סמנו קו מרכזי על הקיר על מנת להקל את 
ההתקנה )1(, מקמו את תבנית הקדחים כך 

שהקו האמצעי המודפס בחלקה העליון יתאים 
לקו המרכזי שסימנתם קודם לכן ושהצד 

התחתון של התבנית יתאים למיקום החלק 
התחתון של הקולט לאחר שהורכב. )2(

קדחו 3 חורים Ø  8	  מ"מ בעזרת מקדח וחברו 
את זווית התמיכה לקיר עם שני דיבלים וברגים 

)3(. הכניסו את הדיבל השלישי לתוך החור 
התחתון.

" לתקרה התומכת,   	G" מקמו את זווית התמיכה
השתמשו בזווית התמיכה של הארובה כסכימה 

לסימון החורים )אם היא קיימת, הלולאה 
הקטנה שבתומך צריכה לחפוף לקו שסימנתם 

קודם לכן על הקיר( וסמנו 2 חורים בעזרת 
עיפרון. קדחו שני חורים )Ø  8 מ"מ( והכניסו 
לתוכם שני דיבלים. הדקו את זווית התמיכה 

לקיר בעזרת 2 ברגים 5x45 מ"מ )4(.
	  פתחו את מערכת האדים והסירו את מסנני 

השומן )עיינו בפסקה הרלוונטית(.
, כוונו את המיקום שלו  תלו את הקולט )5(	 

)6-7( והדקו אותו בחוזקה באמצעות בורג אחד 
ודסקית )8(.

, אך אל תחברו  בצעו את חיבורי החשמל )9(	 
את הקולט לארון החשמל הראשי.

	 התקינו את האוגן שנמצא על פתח היציאה של 
הקולט )10(.
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חברו את הצינור הראשון )11	  – הצינור ואזיקוני 
ההידוק אינם כלולים. יש לרכוש אותם בנפרד( 
של פולט האדים אל טבעת החיבור הממוקמת 

 בחלקה העליון של יחידת מנוע הפליטה.
עליכם לחבר את הקצה האחר של הצינור 

להתקן לסילוק אדים כלפי חוץ, במקרה 
 שהקולט משמש בגרסת האוורור שלו.

במקרה שאתם רוצים להשתמש בקולט בגרסת 
הסינון שלו, חברו את מסיט F לזווית התמיכה, 

וחברו את הצד השני של הצינור לטבעת 
 החיבור הממוקמת על המסיט )12(.

מקמו את הארובות וחברו אותן בעזרת שני 
 "G" 13( לזווית התמיכה של הארובהa( ברגים

)13b( והחליקו את חלקה התחתון של הארובה 
לתוך החלק המתאים שעל הארובה.

	 הרכיבו את מסנני השומן וסגרו את מערכת 
 האדים.

אזהרה! אם ברצונכם להשתמש בקולט בגרסת 
האוורור שלו, הסירו את מסנן הפחם ואת מוט 
ההידוק, אם הם מצורפים, )ממוקמים בחלקם 

האחורי של מסנני השומן – עיינו בפסקה 
 הרלוונטית(.

אם ברצונכם להשתמש בקולט בגרסת הסינון 
שלו, ודאו שמסנן הפחם מורכב בחלקו האחורי 
של מסנן השומן, או במקרה שהוא חסר, רכשו 

והתקינו אותו.

תיאור הקולט
איור 1

לוח בקרה  .1
מסנן שומן  .2

ידית שחרור של מסנן השומן  .3
נורת הלוגן  .4
קולט אדים  .5

ארובה טלסקופית  .6
יציאת אוויר )משמשת בגרסת סינון בלבד(  .7

הפעלה
השתמשו במהירות יניקה גבוהה במקרה של 

אדים מרובים במטבח. מומלץ להפעיל את יניקת 
הקולט 5 דקות לפני תחילת הבישול, להניח לו 

לפעול במהלך הבישול ולמשך כ-15 דקות לאחר 
סיום הבישול.

A מתג הפעלה/כיבוי של הנורה
B  מתג הפעלה/כיבוי של שאיבה 

ובחירת עוצמה מינימלית
C +B  מתג לבחירת עוצמת שאיבה 

בינונית
D +B  מתג לבחירת עוצמת שאיבה 

מרבית

תחזוקה
שימו לב! לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי, 

נתקו את הקולט מאספקת החשמל על-ידי ניתוק 
הנתיך בארון החשמל.

אם המכשיר מחובר באמצעות תקע ושקע חשמל, 
נתקו את התקע מהשקע.

ניקוי
יש לנקות את הקולט בקביעות )לפחות באותה 

התדירות שבה אתם מתחזקים את מסנני השומן( 
מבפנים ומבחוץ. לניקוי השתמשו במטלית טבולה 

בנוזל ניקוי ניטרלי. אין להשתמש בחומרי ניקוי 
שוחקים. אין להשתמש באלכוהול!

אזהרה: אי-הקפדה על ביצוע המלצות הניקוי 
הבסיסיות של הקולט והחלפת המסננים עלול 
לגרום לסכנת שריפה. לכן, מומלץ למלא אחר 

הוראות אלו. 
היצרן לא ישא באחריות לנזק למנוע או לנזקי 
 שריפה בקולט הקשורים לתחזוקה לקויה או 

לאי-הקפדה על המלצות הבטיחות שלעיל.
מסך קיטור

מסך הקיטור חייב להיות סגור תמיד. פתחו אותו 
רק למטרת תחזוקה )לדוגמה ניקוי או החלפת 

מסננים(.
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מסנן שומן
יש לנקות אותו פעם בחודש על-ידי שימוש 

בחומרי ניקוי לא שוחקים, ביד או במדיח כלים 
שעליכם לכוון לטמפרטורה נמוכה ומחזור עבודה 

קצר. בשטיפה במדיח כלים, מסנן השומן עלול 
לשנות במקצת את צבעו, אך הדבר לא משפיע על 

קיבולת הסינון שלו.
להסרת מסנן השומן, משכו את ידית שחרור 

הקפיץ. איור 2

מסנן פחם )בגרסת סינון בלבד(
איור 3

סופג ריחות לא נעימים במהלך בישול.
ניתן לשטוף את מסנן הפחם פעם בחודשיים 

על-ידי שימוש במים חמים ובחומר ניקוי מתאים, 
או במדיח כלים בטמפרטורה של 65°C )אם אתם 
משתמשים במדיח כלים, יש לבחור בפונקציה של 

מחזור מלא ואין להכניס כלים למדיח(.
סלקו את עודפי המים מבלי להזיק למסנן, 

ולאחר מכן הניחו אותו בתנור למשך 10 דקות 
בטמפרטורה של 100°C עד שהוא יתייבש 

לחלוטין. החליפו את הרפידה כל 3 שנים או בזמן 
שהיא ניזוקה.

 הרכבה	 
פתחו את מסך האדים והסירו את מסנן השומן. 

התקינו את מסנן הפחם בחלקו האחורי של 
 מסנן השומן וחברו אותו בעזרת שני מוטות. 

שימו לב! המוטות מצורפים לאריזת מסנן 
הפחם ולא לקולט.

	 לפירוק המסנן, בצעו את התהליך בסדר הפוך.

החלפת הנורות
איור 4

נתקו את הקולט מאספקת החשמל.
אזהרה! לפני שאתם נוגעים בנורות, ודאו שהן 

התקררו.
שחררו בזהירות את מכסה הנורה בעזרת   .1

מברג שטוח או כלי דומה.
הסירו את הנורה השרופה והחליפו אותה   .2

בנורת הלוגן חדשה של 12 וולט, 20 ואט )לכל 
היותר( העשויה עבור בסיס G-4 המותאם 
לשימוש בגופי תאורה פתוחים. מלאו אחר 

ההוראות שעל האריזה ואל תגעו בנורה 
החדשה בידיים חשופות.

הרכיבו מחדש את מכסה הנורה )הוא יתקבע   .3
 במקומו(.

אם הנורה לא פועלת, ודאו שהיא הורכבה 
כראוי בתושבת שלה לפני שאתם פונים לקבלת 

סיוע טכני.
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לקוח נכבד!
תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי גורניה, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר 

והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות 
והמעבדה. לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות 

בטלפון: 1-700-701-115

תחנות השירות:
ראש העין – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, מתחם לב הארץ, מחלף קסם

טבריה – שירות מזור, רח' אלחדיף 35 
חיפה – שירות טכנוקור, רח החיטה 8, מפרץ חיפה

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות
באר שבע – שירות מאור הנגב, רח' יאיר 27 

אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש.

אלקטרודן סחר בע"מ מקבוצת ח.י
התע"ש 14 כפר סבא
טל: 1-700-701-115
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