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בריאות דרך חדשנות

הוראות בטיחות חשובות

ברכותינו על רכישת המוצר האיכותי שלנו. על מנת לבשל אורז או לאדות ירקות בסיר 
בישול האורז יש לפעול לפי מספר עקרונות השונים מהדרך השגרתית לבישול אורז. 
האורז והירקות מבושלים באופן מיוחד על מנת לקבל טעמים חזקים. פונקציית האידוי 
משמרת את ערכי הוויטמינים בירקות ובדגים על ידי שימור ערכם התזונתי וטעמיהם 
השתמשו  לבריאות.  מסוכנים  לחומרים  הרכיבים  התפרקות  ומונעת  המקוריים 

במרכיבים טריים ככל האפשר היכן שניתן על מנת לקבל ארוחה בריאה ומאוזנת.
מערכת הבקרה האלקטרונית מבצעת את העבודה הקשה ומאפשרת לכם ליהנות 

מהיתרונות של אוכל מעולה במינימום מאמץ!
שימוש נכון בכלי וביצוע תחזוקה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה יאפשרו 
לכם ליהנות משנים ארוכות של שימוש בכלי בקבלת תוצאות איכותיות וללא תקלות 

וצורך בתיקונים.

לקוחות יקרים!
המוצר שרכשתם מאפשר לכם להכין ארוחות טעימות בזמן קצר ביותר.

המוצר הינו קל ותפעול וקל לניקוי תודות לסיר הפנימי הכולל ציפוי המונע הידבקות.
הנחיות  את  לקרוא  יש  זאת  למרות  מובנים.  בטיחות  אמצעי  בתוכו  כולל  המוצר 
להמנע  בכדי  וזאת  במדריך  המפורטת  הדרך  לפי  רק  בכלי  ולהשתמש  הבטיחות 

מתאונות, פציעות ונזק למוצר.

שמרו מדריך זה לשימוש נוסף. במקרה והמוצר מועבר לגורם אחר, יש להעביר עמו 
גם את המדריך המצורף.

     שימוש מיועד
המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.

אי מילוי ההוראות המפורטות  נכון בשל  היצרן אינו אחראי במקרה של שימוש לא 
במדריך זה.

בכדי להמנע מסיכונים יש לבצע תיקונים רק במרכז שירות לקוחות מוסמך של היבואן. 
  

יש למלא בקפדנות אחר אמצעי הזהירות החשובים 
המפורטים במדריך זה למניעת סיכונים של שריפה, 

התחשמלות, פציעת המשתמש ו/או נזק למוצר.

סימן זה מזהיר מסכנת פציעה

סימן זה מזהיר מסכנת פציעה עקב התחשמלות

סימן זה מזהיר מסכנת צריבה וכוויות

סימן זה מסמן על קיום מידע נוסף
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15. אין להשתמש בכלי לשימושים שונים מאלו שהוגדרו במדריך זה. מוצר זה 
      מתוכנן לשימוש ביתי בלבד.

16. יש לחבר רק למקור חשמל בעל מתח רשת AC מתאים.
17. יש לשמור על תקע החשמל נקי בכל זמן.

18. יש לחבר את המוצר למקור חשמל אחד בלבד.
19. יש לוודא כי התקע מוכנס כולו ובאופן יציב לתוך שקע החשמל.

20. אין לחבר לחשמל או להוציא מהחשמל בידיים רטובות.
21. אין לגעת בפתח השחרור של האדים/קיטור.

22. אין לטפל בכבל החשמל בצורה גסה.
23. כאשר מוציאים את הכבל מהשקע החשמלי, יש לאחוז רק בתקע לצורך ההוצאה.

24. אין לטלטל את הסיר תוך כדי אחיזה בידית.
25. אין לנגוע בחלקי המתכת של המכסה או במכסה תוך כדי פעולת המוצר או מיד 

בסיומה.
26. אין להפעיל את המוצר ליד אש או באזורים רטובים.

27. אין להפעיל את המוצר על משטח שאינו יציב או משטח שאינו עמיד לחום.
28. אין לנגוע בכפתור שחרור המכסה בזמן נשיאת המוצר.

29. אין להשתמש בשום סיר פנימי למעט מה שסופק עם המוצר.
אין למקם את המוצר ליד קירות או רהיטים )יש לשמור על מרחק של לפחות   .30

30 ס"מ מהם(.
או  המוצר  על  להינתז  עלול  חם  שמן  בהם  במקומות  המוצר  את  להציב  אין   .31

במקומות שבהם המוצר חשוף לקרינת שמש ישירה.
32. אין להניח מטלית או מגבת על המוצר בזמן האידוי.

33. הסירו כל חפץ זר לפני התחלת השימוש במוצר.

1.קראו את כל ההוראות.
2. אין לגעת במשטחים חמים, השתמשו בידיות.

3. להגנה מפני שריפה, התחשמלות ופציעה של המשתמש אין לטבול את הכבל, 
תקע או חלקים אחרים של המוצר במים או בנוזל אחר.

4. השגחה צמודה נדרשת כאשר המוצר בשימוש קרוב לילדים או על ידם.
5. נתקו את המוצר מהחשמל כאשר הוא לא בשימוש וגם לפני ביצוע ניקוי למוצר. 

המתינו להתקררות המוצר לפני הסרת או הרכבת חלקים ולפני ניקוי המוצר.
6. אין להפעיל את המוצר באמצעות כבל או תקע פגומים במידה והמוצר תקול או 
נפגע בצורה מסוימת. במידה וכבל הזינה ניזוק החלפתו תתבצע ע"י היצרן, סוכן 

השירות שלו או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
7. בכדי להגן מפני התחשמלות, אין להכניס חפצים זרים כגון סיכות או כבלים לשום 

פתח במוצר.
לשריפה,  לגרום  עשוי  היצרן  ידי  על  מומלצים  שאינם  עזר  באביזרי  שימוש   .8

התחשמלות או פציעה של המשתמש.
9. אין להשתמש במוצר מחוץ לבית.

10. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעל קצה של שולחן או מדף. יש להרחיק 
את הכבל ממקורות חום וממשטחים חמים.

11. אין להניח את המוצר או להשתמש בו ליד מבער גז או מבער חשמלי או בתוך 
תנור מחומם.

12. יש לנקוט בזהירות מרבית בזמן העברת המוצר המכיל בתוכו שמן חם או נוזלים 
אחרים חמים.

חומר  כל  או  פלדה  מברשות  ניקוי,  חומרי  עם  הפנימי  המיכל  את  לנקות  אין   .13
קורוזיבי אחר.

14. יש תמיד לחבר את הכבל לכלי עצמו ולאחר מכן לחבר את המוצר למקור 
      החשמל. בכדי לנתק, יש להעביר את המוצר למצב מכובה )OFF( ואז להוציא      

      את התקע מהשקע החשמלי.
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הוראות מיוחדות לגבי כבל החשמל3

A. עם המוצר מסופק כבל חשמל קצר בכדי למנוע ממנו להיות מפותל ובכדי למנוע 
סיכון של מעידה על כבל ארוך המונח על הרצפה.

B. כבל מאריך ניתן לשימוש במידה ומקפידים על כל כללי הזהירות והבטיחות.
C. במידה ונעשה שימוש בכבל מאריך:

)1( הדירוג החשמלי של הכבל המאריך צריך להיות לפחות כמו זה של המוצר.
שלא  לוודא  יש  המסופק  מזה  יותר  ארוך  מאריך  בכבל  שימוש  ונעשה  במידה   )2(
ישתלשל מקצה המדף או השולחן על מנת שלא לגרום למשיכה על ידי ילדים או 

למעידה עליו בטעות.

סכנת התחשמלות
השתמשו רק בשקעי חשמל בעלי הארקה.

אין להשתמש במתאמים כלשהם.
אין להשתמש בכבלי הארכה כלשהם.

אי מילוי אחר הנחיות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה 
וקטלנית לשריפה או להתחשמלות.

  אין לפגום בכבל המאריך.
  אין לבצע שינויים בכבל, לכופף אותו בזווית חדה, לפתל אותו או למשוך אותו בכח.

  אין למקם חפצים כבדים על הכבל או להפעיל עליו כח רב מידי.
  אין לפגוע בכבל המאריך בזמן הזזת המוצר )אחרת קיים סיכון של אש או 

התחשמלות(.
)סכנת  רטובות  בידיים  החשמל  למקור  המאריך  הכבל  את  לחבר  או  לנתק  אין   

התחשמלות(.
נוסף  נוספים למכשיר  או דרך כבלים  אין לחבר את המוצר דרך הכבל המאריך   

)סכנת התחשמלות, אש או חום(.
.AC אין להשתמש במקור מתח שונה ממקור מתח בטווח 220-240 וולט  

מהשקע  הוצאה  או  לחשמל  חיבור  ידי  על  המוצר  את  להפסיק  או  להפעיל  אין   
החשמלי )סכנת התחשמלות או שריפה(.

  וודאו שאין אבק או לכלוך על התקע החשמלי והכניסו אותו לשקע עד לסופו.
  יש לנקות באופן שגרתי אבק המצטבר על תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה 
)הצטברות של אבק עלולה לגרום לפגיעה בבידוד כתוצאה מלחות ולגרום לסיכון 

של התחשמלות או שריפה(. 
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אמצעי זהירות בשימוש בסיר האידוי

לפני ביצוע תחזוקה

תקע וכבל חשמלי

  אין להכניס אצבעות או חפצים זרים )מסמרים, סיכות מחטים וכדומה( לחריץ של 
המוצר )סכנת התחשמלות , פציעה ונזק ליחידה(.

  אין להכניס אורז או חפצים זרים אחרים לחריצי הנעילה ושל רגש הטמפרטורה  
)סכנת גרימת נזק למכשיר וסכנת שריפה(.

 אין לבצע שום שינוי במוצר. פירוק, תיקונים וכל שינוי יבוצעו אך ורק במרכז השירות 
המורשה של היבואן )אחרת קיימת סכנת שריפה, התחשמלות ופציעת המשתמש(.

  אין להעמיד פחיות ריסוס או התזה ליד המוצר.
  אין להשתמש בחומרים דליקים )דלק, מדלל וכדומה( בקרבת המוצר )אחרת קיימת 

סכנת שריפה ופיצוץ(.

החשמל  ממקור  התקע  הוצאת  וודאו  להתקרר  ולמוצר  הפנימי  למיכל  לאפשר  יש 
)אחרת קיימת סכנת שריפה, התחשמלות ופציעת המשתמש(.

  בזמן הוצאת התקע משקע החשמל יש לאחוז בתקע בלבד )אחרת קיימת סכנת 
שריפה, קצר או התחשמלות(.

  באם בכוונתכם להימנע משימוש במוצר במשך תקופה ארוכה, נתקו את המוצר 
משקע החשמל מטעמי בטיחות )אחרת קיימת סכנת התחשמלות, שריפה(.

לפני שימוש בפעם הראשונה4

  הוציאו את המוצר מהאריזה.
  סכנה לילדים – סכנת מוות עקב בליעה או חנק מחלקי האריזה.

  שמרו את חלקי האריזה הרחק מהישג יד של ילדים.
  השליכו את חלקי האריזה השונים באופן מיידי.

  נתקו את תקע החשמל מהשקע.
  שטפו את המיכל הפנימי במים חמים ומעט סבון לפני השימוש בפעם הראשונה. 

נגבו את במוצר באמצעות מטלית יבשה.
  אין להכניס רכיבים חשמליים למים!!

  נגבו את המכסה עם בד לח בלבד והשאירו אותו להתייבש.
  אין להחליף את המיכל הפנימי עם מיכל אחר כלשהו )אחרת קיימת סכנת עליית 

טמפרטורה לא מבוקרת וסכנת שריפה(.
  אין להניח את המוצר ליד אמצעי חימום )אחרת קיימת סכנת התכה של חלקי 

הפלסטיק במוצר וסכנת הצתת אש(.
  במקרה של תופעה חריגה )למשל ריח של משהו נשרף(, וודאו הפסקה מידית של 
פעולת המוצר, נתקו אותו משקע החשמל והתקשרו למרכז שירות הלקוחות לצורך 

מסירתו לבדיקה )סכנת שריפה או התחשמלות(.
  לצורך ביצוע תיקונים, יש לפנות למוקד השירות של היבואן.
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במהלך השימוש במוצר8

  אין לדפוק על היחידה הראשית או להפיל אותה.
  אין לאחסן או להטות בזמן עבודה את היחידה הראשית על צידה )אחרת קיים סיכון 

של נזק לציוד כגון דליפת מים או התחשמלות(.
  אין להשתמש ביחידה בשטח תחום צר, כגון: ארון או בין אביזרי ריהוט.

נזק  להגרם  עלול  )אחרת  שימוש  בזמן  מגבת  או  במטלית  היחידה  את  לכסות  אין 
ליחידה, עיוותים ודהיית צבע(.

  אין לשטוף את המוצר ישירות עם מים.
  לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות שימוש ביחידה בחוץ תחת קרינת שמש ישירה או 

במקום החשוף לגשם או רוח.
  אין להשתמש במוצר במקום בו הוא עלול להרטב או בחדר המקלחת.

  אין להשאיר את היחידה במקום בו עלולות להיות דליפות שמן או גז דליק )סכנת 
התחשמלות, חימום יתר ושריפה(.

נזק  סכנת  קיימת  )אחרת  ויציב  מאוזן  משטח  על  רק  היחידה  את  להפעיל  יש    
למכשיר או שריפה(.

  אין לשבת או להישען על המוצר )אחרת קיימת סכנת פציעה כתוצאה מתזוזת 
המוצר או נפילה(.

  יש לתת תשומת לב מיוחדת בהפעלת המוצר כאשר נמצאים בחדר - תינוקות, 
ילדים, אנשים מבוגרים או זקנים שאינם מסוגלים לתפעל את המוצר.

או  מנטליות  פיזיות,  מגבלות  בעלי  אנשים  ידי  על  לשימוש  מיועד  אינו  המוצר    
תחושתיות וחסרי ניסיון או יכולת לתפעל את המוצר. כולל ילדים. אלא אם קבלו 
הדרכה מתאימה לגבי הפעלת המוצר או שמבוצעת עליהם השגחה צמודה על ידי 

אדם האחראי על ביטחונם והמכיר את המוצר.
  יש להדריך ילדים לגבי איסור המשחק עם המוצר.

  יש לוודא ניקיון של המוצר ושל סביבתו כאשר נעשה בו שימוש לתקופה ארוכה 
באותו מקום.

  ניקוי או תחזוקת המוצר לא יבוצעו בשום מקרה על ידי ילדים ללא השגחה צמודה.
  במידה ויש רעשי רקע ברדיו או בטלוויזיה או שאין תצוגה תקינה של שעה בשעון 
ייגרמו  )אחרת  הניתן  ככל  המוצר  את  להרחיק  יש  המוצר,  בקרבת  אלקטרוני 

הפרעות רדיו(.
  יש לוודא תמיד שיש מספיק מקום פנוי וריק סביב ליחידה )אוורור לא תקין עלול 

לגרום לחימום יתר, שריפה ונזק למכשיר(. 
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1( המוצר מיועד לשימוש ביתי וביישומים דומים כגון:
  אזורי מטבח צוות בחנויות, משרדים ואזורי עבודה אחרים.

  על ידי לקוחות במלונות, מוטלים ומבני אירוח דומים.
  מקומות אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר.

2( ההוראות שיופיעו על כל מכשיר יכללו:
  הימנעו מנזילות או שפיכת נוזלים על חיבור החשמל.

   לאחר השימוש במוצר גוף החימום עדיין חם לזמן מסוים עד להתקררות מוחלטת.

  אין לבצע חימום של המיכל הפנימי באמצעי חימום אחרים )לדוגמא על כיריים 
בחימום גז, בתנור וכדומה(.

  אין להכניס דבר לתוך פתח האוורור.
  היזהרו מכוויות מהאדים/הקיטור היוצאים מפתח האוורור, במיוחד לילדים.

  הימנעו מבישול סוגי מאכלים העלולים לסתום בקלות את פתח האוורור )לדוגמא: 
אצות, עשבי ים וכדומה(.

יש להפעיל את המוצר בצורה חוקית ובטיחותית לפי ההוראות במדריך המשתמש 
בכדי להמנע מסיכוני אש, פציעה והתחשמלות.

מלמעלה
 50 ס"מ או יותר

 מאחור
20 ס"מ או יותר

מקדימה
 50 ס"מ או יותר

בצדדים
20 ס"מ או יותר
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לוח בקרהתיאור המוצר9

מחזיק 
מכסה 
פנימי

לוח 
הבקרה

רגש 
טמפרטורה 

עליון

מונע 
הקצפה

 רגש
 טמפרטורה

תחתון

מכסה 
פנימי 
מתנתק

מחוון
מפלס 
המים

מיכל פנימי

LED 1 תצוגת
2 כפתור קביעת שעה

3 כפתור טיימר 
4 כפתור תפריט

X 1 כף שטוחה

X 1 כבל חשמלX 1 סיר לחץX 1 כוס מדידה

X 1 כף עמוקה

אביזרי עזר

לחצן 
פתיחת 
מכסה

5 כפתור בחירה/ביטול
6 מחוון ספירה לאחור

7 כפתור הפעלה
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מדריך להפעלה מהירה10
1. חיבור למקור הזנה

לשקע  החשמל  כבל  של  אחד  קצה  חברו 
חברו  השני  הקצה  את  המוצר.  גוף  בתחתית 

לשקע חשמל.

2. חיבור לרשת אלחוטית
האלחוטית  לרשת  לחיבור  מוכן  יהיה  המוצר 
ליישומון  עברו  הראשונה.  בפעם  מופעל  כאשר 

Mi Home לחיבור והגדרות.
הערה: הכניסו כלי מחודד לחור איפוס הרשת 
מצב  את  לאפס  שניות   5 למשך  האלחוטית 

ההמתנה לרשת אלחוטית

3. הוסיפו אורז ומים
הוסיפו  אורז,  כוסות של   3 כאשר מבשלים 
את  התאימו   .3 מים  גובה  לסימון  עד  מים 
וקצר  גלישות  למנוע  על מנת  כמות המים 

חשמלי במוצר.

4. קבעו את התפריט
כפתור  על  לחצו  מופעל  שהמוצר  לאחר 
באפשרות  ובחרו   "Select/Cancel"
ואת  עדין  בישול  של  דקות   60 ל-   "Rice"
האפשרות "Quick Rice" לבישול מהיר בן 

40 דקות.

5. איך לבשל אורז
בישול  את  להתחיל   "Start" על  לחצו 
הזמן  את  תראה  המוצר  תצוגת  האורז. 

כאשר תצוגת השניות מתחלפת בהתאם.
 "Quick Rice" ו   "Rice" מצבי  הערה: 
מאכל  בישול  בלבד.  אורז  לבישול  מיועדים 
לסכן  עלול  אלו  במצבים  אורז  מלבד  אחר 

את פעולת המוצר. מוכן לחיבור
מהבהב בכתום

מחובר
נורה כחולה דולקת קבוע

מתחבר
מהבהב בכחול
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תצוגהמצבפונקציה

 
0-50 מהבהב כאשר שאר החלקים דולקים קבוע50-60 דקות

 
מקטע 40-50 מהבהב כאשר שאר ארבעת החלקים דולקים קבוע40-50 דקות

 
כל החלקים דולקים קבועיותר משעה אחת

 
כל החלקים מהבהביםשמירת חום

תצוגהמצבפונקציה

זמן נותר לאידויספירה לאחוראורז

)Quick Rice( זמן נותר לאידויספירה לאחוראורז מהיר

)Congee( זמן נותר לאידויספירה לאחוראטריות אורז

)Keep warm( זמן שמירת חוםספירהשמירת חום

)Favorite( זמן נותר לאידויספירה לאחורמועדף

השלמת אידוי        ---         טיימר

)Stand by( זמן נוכחי        ---המתנה

1113

12

תאור לוח הבקרההורידו את היישומון

כיצד לקבוע את הזמן

 Mi Home היכנסו ליישומון
לשלוט במוצרים שלכם

  הורידו את היישומון והוסיפו התקנים
היישומים  לחנות  גשו  או   QR ה  לקוד  סריקה  בצעו    

.Mi Home להורדת היישומון
 Mi" את  והוסיפו   Mi Home היישומון  את  פתחו    
 My" ב   "induction Heating Rice Cooker

Devices" והמוצר יופיע ברשימת המוצרים שלכם.
ניתן   ,  Mi Home ליישומון  מחובר  המוצר  כאשר    
לשלוט במוצר מרחוק כולל הגדרת אינטראקציה עם 

התקנים אחרים.

2. אינדיקטור ספירה לאחור
ששת המקטעים של אורות מתחלפים מציגים 0 עד 60 שניות כאשר כל מקטע הינו 

מחווה 10 שניות 

1. שעון תצוגת לד

לחצו והחזיקו את כפתור הטיימר למשך   .1
5 שניות בכדי להיכנס למצב קביעת שעה

לרשת  מחובר  המוצר  כאשר   – הערה 
האלחוטית, השעה תתעדכן באופן אוטומטי.

2. לחצו על כפתורי השעה "HRS" והדקות 
כפתור  על  לחצו  הזמן.  את  לקבוע   "MIN"

Start לאישור.
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איך לאדות אורז14
מעבר בין מצבים

לחצו על כפתור Select/Cancel לבחירת 
לחיצה  כל  המועדפת.  האידוי  תצורת 
 Rice," הזה:  בסדר  הבא  למצב  מקדמת 
 Quick rice, Congee, Keep Warm,

."Favorite

1. אורז
ברירת המחדל.  הינו מצב  אורז  אידוי  מצב 
זמני הבישול משתנים כפונקציה של כמות 
האורז )זמן ברירת המחדל הינו שעה אחת(.

)Quick Rice( 2. אורז מהיר
זמני האידוי משתנים כפונקציה של כמות 
האורז )זמן ברירת המחדל הינו 40 דקות(.

)Congee( 3. אטריות אורז
זמן ברירת המחדל הינו 90 דקות. קביעת 
כפתורי  על  לחצו  האטריות.  לאידוי  זמן 
"HRS" ו "MINS" לקביעת זמן האידוי בין 

40 דקות לארבע שעות.

)Keep Warm( 4. שמירת חום
בסיום האידוי, המוצר ישמור אוטומטית על חום 
ידנית  לבחור  ניתן  צלסיוס.  מעלות   73 כ-  של 

מצב זה.
הערה 1: זמן שמירת חום מומלץ הינו עד 12 
שעות. לאחר 24 שעות המוצר ייכנס אוטומטית 

למצב המתנה.
להיקבע  יכול   "Keep Warm" מצב   :2 הערה 

מהטלפון הסלולארי לאחר גמר האידוי.
מעבר  אין  הבישול  מצורות  בחלק   :3 הערה 

למצב "Keep Warm" לאחר גמר האידוי.

4. מועדפים
 Mi ליישומון  גשו  אנא  נוספות,  אידוי  לאופציות 

Home לבחירת המועדפים עליכם.
הערה: כברירת מחדל ביציאה מהמפעל המצב 

."Cake Cooking"המועדף הינו

5. טיימר
לפני קביעת הטיימר, וודאו כי הזמן המופיע בתצוגה 
 )"Rice" )לדוגמא  אידוי  מצב  בחרו  מדויק.  הינו 

ולחצו על כפתור הטיימר לקבוע את הטיימר.
הערה: קביעת הטיימר לא תצליח אלא אם הזמן בין 
השעה הנוכחית  לשעה הנקבעת הינו ארוך יותר 
מיידית.לחצו  יתחיל  האידוי  אחרת,  האידוי.  ממשך 
  )"MIN"( והדקות   )"HRS"( השעות  כפתורי  על 

ולחצו על כפתור ההפעלה )Start ( כדי לאשר.
השעות   24 בשיטת  משתמש  השעון  הערה: 

לכוונון.
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התקנהניקוי15

המכסה  מחזיק  את  למעלה  משכו   .1
המכסה  את  להוציא  בכדי  הפנימי 

הפנימי

המגרעת  לתוך  האטם  את  לחצו   .1
התחתון  החלק  את  והרכיבו  המיועדת 

כך שיתאים לאבזם הסגירה.

הסרת  עם  נחשף  ההקצפה  מונע   .3
בצדדים  החזיקו  הפנימי.  המכסה 

הרכיב להוצאת מונע ההקצפה.

הנושאת  הטבעת  את  הכניסו   .3
המגרעת  לתוך  הפנימי  המכסה  של 
המיועדת. עד למיקומה במקום בנקישה.

בשני  המכסה  שולי  את  2.החזיקו 
הצדדים לצורך הסרת המכסה הפנימי

2. התאימו את מונע ההקצפה במקומו 
בצורה אנכית ולחצו באיטיות על הרכיב 

להכנסה חזרה למקומו.

עם  מסתיימת  מחדש  ההרכבה   .4
הכנסת המכסה הפנימי חזרה למקומו.

הסיר  של  החיצוני  שהמכסה  בכדי  הערה: 
והמכסה  ההקצפה  מונע  על  כראוי,  ייסגר 

הפנימי להיות מורכבים במדויק במקומם

4. פתחו את האבזם העליון והוציאו את 
האטם.
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סיבות ודרכי פתרוןבעיה

המכסה החיצוני לא נסגר

 Rice, Quick rice, בדקו אם המוצר במצב
Timer," keep warm" ולחצו על כפתור 

"Cancel" לביטול ויציאה מהמצב

בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, 
התעוות או ניזוק

הכפתורים אינם מגיבים

 Rice, Quick rice, בדקו אם המוצר במצב
Timer," keep warm" ולחצו על כפתור 

"Cancel" לביטול ויציאה מהמצב

בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, 
התעוות או ניזוק

אדים יוצאים מהמוצר

 Rice, Quick rice, בדקו אם המוצר במצב
Timer," keep warm" ולחצו על כפתור 

"Cancel" לביטול ויציאה מהמצב

בדקו אם האטם של המכסה הפנימי התיישן, 
התעוות או ניזוק

טיפול בתקלות16

סיבות ודרכי פתרוןבעיה

האורז לא מבושל כראוי

יכול להיות שכמות המים אינה מספקת

בדקו אם האורז מאוחסן יותר משישה חודשים

בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש 
הטמפרטורה העליון

בדקו אם משטח האלומיניום של רגש 
הטמפרטורה התחתון ניזוק

רתיחת יתר בזמן האידוי

בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת

יכול להיות שכמות המים שהוספה גדולה מידי

בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש 
הטמפרטורה העליון

בדקו אם משטח האלומיניום של רגש 
הטמפרטורה התחתון ניזוק

האורז מתקבל רך מדי 
)אידוי יתר(

בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת

יכול להיות שכמות המים שהוספה גדולה מידי

בדקו אם זמן "שמירת חום" )Keep Warm(, גדול 
מ- 12 שעות
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סיבות ודרכי פתרוןבעיה

כשל בחיבור לרשת 
האלחוטית

בדקו אם יישומון Mi Home המותקנת אצלכם 
הינה בגרסה העדכנית ביותר

וודאו כי אות הרשת האלחוטית חזק ויציב

ריח לא אופייני בזמן האידוי

בדקו אם מונע ההקצפה או מכלול המכסה 
הפנימי לא נוקו כראוי מאז הבישול האחרון

בדקו את טבעת האטימה של מונע ההקצפה 
ואת טבעת האטימה של המכסה הפנימי לריח 

לא שגרתי

האורז נחרך בתחתית הסיר

יכול להיות שהאורז לא נוקה כראוי לפני האידוי

בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת

בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש 
הטמפרטורה העליון

בדקו אם משטח האלומיניום של רגש 
הטמפרטורה התחתון ניזוק או התעוות

סיבות ודרכי פתרוןבעיה

 במהלך שלב שמירת חום
)Keep Warm(, יש ריח לא 
אופייני לאורז והוא מתייבש

בדקו אם עצם זר תקוע בתחתית הסיר או ברגש 
הטמפרטורה העליון

בדקו אם תחתית הסיר הפנימי מעוותת

בדקו אם זמן "שמירת חום" )Keep Warm(, גדול 
מ- 12 שעות

בדקו אם משטח האלומיניום של רגש 
הטמפרטורה התחתון ניזוק או התעוות

כשל בעדכון / שדרוג 
קושחה

וודאו שהסיר לא נמצא במצב בישול

בדקו עבודה תקינה וחיבור לרשת האלחוטית

הטיימר אינו מתפקד כראוי

בדקו אם הזמן שהוגדר בטיימר הינו ארוך מזמן 
האידוי המוגדר כברירת מחדל

וודאו לחיצה על כפתור "Start" לאחר כיוון 
הטיימר

בדקו אם הרשת האלחוטית עובדת ותקינה

בדקו אם הזמן המופיע על הצג הינו נכון
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קודי תקלה17

הערותתיאור השגיאהקוד

E-01

התרעת מכסה פתוח 
במשך זמן רב מידי

 )keep warm( במהלך שלב שמירת החום
לאחר סיום האידוי, המכסה החיצוני פתוח 

במשך יותר מ- 3 דקות ו- 45 שניות, תופיע 
תצוגת שגיאה על צג הבקרה והמוצר 

יעבור למצב המתנה לא חר 4 דקות במידה 
והמכסה לא נסגר

E-02 הסיר הפנימי לא מוחזר
למקומו במשך 30 שניות

 )Cancel( יש ללחוץ על כפתור ביטול 
)Standby( לשם חזרה למצב המתנה

E-03
נעלמת כשהמתח יורד חזרה. יש ללחוץ על הגנת מתח גבוה

כפתור ביטול )Cancel( לשם חזרה למצב 
)Standby( המתנה

E-04
נעלמת כשהמתח עולה חזרה. יש ללחוץ על הגנת מתח נמוך

כפתור ביטול )Cancel( לשם חזרה למצב 
)Standby( המתנה

E-05

התרעת טמפרטורת 
תחתית גבוהה ומוצגת 

הודעת שגיאה.

טמפרטורת תחתית הסיר גבוהה ומוצגת 
התראת שגיאה. יש ללחוץ על כפתור 

ביטול )Cancel( לשם חזרה למצב המתנה 
)Standby(

E-06 טמפרטורה גבוהה במכסה
העליון ומוצגת הודעת שגיאה

 )Cancel( יש ללחוץ על כפתור ביטול 
)Standby( לשם חזרה למצב המתנה

תצוגת שגיאה: לוח התצוגה מראה את תצוגת השגיאה, כאשר שאר החיוויים כבויים.

הערותתיאור השגיאהקוד

E-07

  IGBTטמפרטורת רגש
גבוהה ומוצגת הודעת שגיאה

יש ללחוץ על כפתור ביטול )Cancel( לחזרה 
 .)Standby( למצב המתנה

)ההתרעה נעלמת כאשר טמפרטורת 
ה-IGBT חוזרת לערכים נורמליים(

E-08 כולל קצר( IGBT נזק לרגש
ומעגל חשמלי פתוח(

לא ניתן לבטל

E-09 נזק לרגש טמפרטורה עליון
)קצר או מעגל חשמלי פתוח(

לא ניתן לבטל

E-10
נזק לרגש טמפרטורה 
תחתון )קצר או מעגל 

חשמלי פתוח(
לא ניתן לבטל

E-11

לוח התצוגה ולוח החשמל בכשל עקב תקלת תקשורת
הפסקת התקשורת. מוצגת הודעת שגיאה

יש ללחוץ על כפתור ביטול )Cancel( לשם 
)Standby( חזרה למצב המתנה

E-12לא ניתן לבטלתקלה במעגלי חשמל
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1819 הצהרהמפרט טכני
מבשל אורזשם המוצר

חימום באינדוקציהשיטת חימום

5.8 ק"גמשקל ברוטו

2412-2472MHzתחום תדר אלחוטי 

IHFB01CMדגם

סגסוגת מתכתיתחומר מבנה סיר פנימי

4.4 ק"גמשקל נטו

Wi-Fi IEEE 802.11b/n 2.4Ghzקישוריות אלחוטית

1.0 ליטרקיבולת

220-240 וולט AC, 50-60 הרץהספק רשום

x 215 x 200 300 מ"ממימדי המוצר

dBm 17.80הספק RF מקסימאלי

היצרן והיבואן מצהירים כי מוצר זה מדגם IHFB01CM פועל בתאימות עם 
הדרישות המרכזיות ודרישות אחרות רלוונטיות של הדירקטיבה האירופאית 

.EU/2014/53

פסולת ומיחזור
להפרידם  יש  למחזור.  ניתנים  זה  בסימול  המסומנים  מוצרים 
נכון  טיפול  המוצר.  את  משליכים  כאשר  רגילה  ביתית  מפסולת 
בני  ולבריאות  לרווחת  ולהועיל  הסביבה  על  להגן  יכול  במוצר 
נוספים  פרטים  ספק  יוכלו  המקומית  הרשות  או  היבואן  האדם. 

לגבי אמצעי ואתרי המחזור.
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החנות:_________________ ________________שם  המוצר:  סוג 

דגם:____________ שם הלקוח: ___________________________

 מס' סידורי:_________כתובת: _____________________________

רכישה:_________טלפון:___________________________ תאריך 

 ,8 האופה  מרחוב  "המילטון"  להלן  ואלקטרוניקה,  חשמל  מוצרי  המילטון  חברת 
זאת, למשך התקופה  רשומים בתעודה  לתקינות המוצר שפרטיו  מודיעין, אחראית 

המצוינת ובכפוף לתנאים כדלקמן:
1. המילטון מעניקה בזאת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום האספקה.

 2. המילטון מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת 
או  שיידרש  כל חלק  לפי שיקול דעתה,  צורך  בכך  יהיה  ולהחליף, אם  האחריות, 
את המוצר עצמו, ללא תמורה. השירות האמור לעיל יתבצע בתחנות השירות של 
המילטון כפי שמצוינות בחוברת ההפעלה ובאתר האינטרנט של החברה. הובלת 

המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הלקוח ועל חשבונו. 
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, תהיה רשאית חברת המילטון לתשלום בגין תיקון 
נגרם  שהקלקול  במידה  תיקון,  ללא  להחזרתו  או  החלפתו,  או  הובלתו  המוצר, 

כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
 כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.

 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה/הוסמך לכך מטעם חברת המילטון.תעודת אחריות20
 ההתקנה בוצעה שלא על פי הוראות היצרן.

 אספקת חשמל לא סדירה.
 שבר במוצר או באחד מאביזריו.

 בנוסף, חברת המילטון תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח, כי 
מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הלקוח.

בו  למצב  המוצר  את  יחזיר  האחריות  בתקופת  האחריות  במסגרת  המוצר  תיקון   .4
היה אלמלא הקלקול. היה התיקון כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המוחלפים 

מקוריים וחדשים.
5. חברת המילטון מתחייבת לתקן את המוצר לא יאוחר מתום 10 ימי עסקים מהיום 

בו נמסר המוצר לתחנת שירות.
6. חברת המילטון תמסור ללקוח, לאחר ביצוע תיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב 

בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
7 . אחריותה של חברת המילטון למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות 
זו ובכפוף לכל דין. למען הסר ספק, אין חברת המילטון מתחייבת לתת במסגרת 

תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.
זו  אחריות  תעודת  ע"פ  התחייבויותיה  את  לבצע  רשאית  תהיה  המילטון  חברת   .8

בעצמה או באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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www.mi-il.co.il נקודות איסוף באתר היבואן
supportmi@hemilton.co.il :תמיכה ושרות בדוא"ל

שם היצרן: שנחאי צ'ונמי אלקטרוניקה וטכנולוגיות בע"מ
כתובת היצרן: דרך נקסיאן מס' 60, אזור סחר חופשי פיילוט, שנחאי, סין

 היבואן:  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8
ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114


