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אמצעי בטיחות

בעת שימוש במכשירי  חשמל  יש  לנקוט את אמצעי  הבטיחות  הבאים:

• התקנת בר המים  ותחזוקתו  ייעשו על  ידי  נציג  מורשה  של  חברת מי  עדן. חברת מי  עדן  לא  תהיה 	
 אחראית  לכל  פציעה  או  נזק  מכל  סוג  שהוא  שייגרמו  כתוצאה  משימוש  חריג  בבר  המים. 

• לפני  תחילת השימוש ודא שבר המים  מותקן  וממוקם על פי הוראות  ההתקנה ומחובר להארקה. 	
• אין להשתמש בבר המים אם כבל החשמל בלוי או פגום. אם הכבל אינו תקין יש לפנות 	

למוקד השירות של חברת מי עדן. 
• אין לאפשר לילדים ולבעלי מוגבלויות להשתמש בבר המים אלא בהשגחה ובפיקוח. 	
• בר  המים  מיועד  לשימוש  בתוך  מבנה  בלבד. 	
• בר  המים  נועד  לקירור  ולחימום  של  מים בלבד.  אין להזין לתוכו כל נוזל אחר ואין  להשתמש 	

 בכדים שנפחם גדול מ-19 ליטר או בכדים  שאינם  מתוצרת  חברת מי  עדן. 

  אזהרה: בר  המים  מחמם  מים  לטמפרטורה הקרובה לרתיחה. מגע עם מים 
בטמפרטורה גבוהה עלול לגרום לכוויות קשות!   

אחריות

האחריות לבר המים תקפה בכפוף לאמור בתעודת האחריות. כל שינוי טכני שייעשה במכשיר 
יגרום לביטול אחריות החברה לתקינותו ולכל נזק שייגרם בעקבות השינוי. 

לפני ההתקנה

• 	 .off הסר  את  האריזה  וודא  שמתג גוף החימום שבגב המכשיר  נמצא במצב
• כדי  להבטיח  כי  בר  המים  עובד  ביעילות  מקסימלית  יש  להתקינו  במקום  מאוורר.	
• מטעמי בטיחות  ונוחות יש לוודא קרבה לשקע חשמלי. 	

  אזהרה:  אין  להתקין  את  בר  המים  בקרבת  מים  זורמים או במקום שבו מים
עלולים להינתז על המכשיר!   

• כדי לאפשר אוורור נאות של בר המים יש לאפשר מרווח של 14 ס"מ לפחות בין גב	
       המכשיר ובין הקיר.

• יש להתקין את בר המים על גבי משטח ישר וחזק דיו לשאת את משקל בר המים ואת 	
משקל כדי המים שעליו.

• אין להתקין את בר המים במקום שבו יהיה חשוף לשמש ישירה, ללחות או לגשם.	
• ודא שבר המים מוארק כנדרש. במקרה של קצר חשמלי, הארקת המכשיר תקטין את סכנת 	

ההתחשמלות. 
• טמפרטורת הסביבה המומלצת לפעולה תקינה של בר המים היא 15–25 מעלות צלזיוס.	

  אזהרה: שימוש לא נכון בתקע ההארקה יכול לגרום להתחשמלות!

התקנה

לפני ההתקנה קרא בעיון את הוראות  הבטיחות שבתחילת חוברת זו. 

את ההתקנה הראשונית יש לבצע לפי ההוראות הבאות: 
1 .Eden Clean נקה את  נוקר  מכל  המים. מומלץ לנקותו ב מגבוני החיטוי היעודיים

       של  חברת מי  עדן. 
מקם את  בר  המים   בקרבת שקע  חשמלי. . 2
ודא שכבל החשמל תקין. אם כבל  החשמל  פגום  יש  להחליפו בסיוע טכנאי  מי  עדן. להזמנת . 3

טכנאי חייג  5335*.
חבר את בר המים לקיר באמצעות כבל הריתום שבגב המכשיר: חבר את כבל הריתום לקיר . 4

בגובה 75 ס"מ מהרצפה וודא שהכבל מתוח.
ודא  שכפתור החימום שבגב המכשיר  נמצא במצב off. ודא שידית המזיגה של המים החמים . 5

אינה לחוצה. 
הסר את המדבקה מפיית כד המים.. 6
הצב את כד המים ההפוך מעל הנוקר, כך שפיית כד המים תונח על גבי  הנוקר. ודא שפיית . 7

הכד נוקבה על ידי הנוקר.
חבר  את  תקע  בר המים  לשקע  החשמל. . 8
בדוק כי המכשיר פועל: הזרם מעט מים מברזי המים החמים והקרים לתוך כלי קיבול.. 9

10 ..on העבר  את מתג המים החמים שבגב המכשיר למצב

on אזהרה: אין להעביר את מתג גוף החימום הממוקם בגב המכשיר למצב  
לפני הנחת כד המים על גבי המתקן! הדבר עלול לגרום נזק לבר המים!  

לאחר שחיברת את המכשיר, מים חמים  יגיעו  לטמפרטורת  היעד  כעבור  20  דקות לערך. מים  קרים 
 יגיעו  לטמפרטורת  היעד  כעבור 60 דקות לערך. 

  אזהרה:  לפני ניקוי בר המים  נתק  אותו  מהחשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות!

הטיפול בבר המים 

מומלץ  לנקות  את  בר  המים  ואת סביבתו  כאשר מחליפים  כדי  מים, שכן במצב זה אפשר יהיה 
להזיז את בר  המים  בקלות יחסית.

• יש  לנקות  את  הנוקר  ואת ברזי  המים. לשם כך מומלץ לנקותם ב מגבוני ה חיטוי היעודיים     	
Eden Clean של  חברת מי  עדן. אין להשתמש באקונומיקה או בחומרי ניקוי המכילים 

היפוכלוריט או כלור.

• כדאי לנקות לעתים קרובות את המעבה )הרשת השחורה הממוקמת בגב המכשיר( ולהסיר 	
ממנו לכלוך בעזרת מברשת. הקפדה על ניקיון המעבה תבטיח זרימת אוויר תקינה ותאפשר 

לבר המים לפעול ביעילות ובחסכנות לאורך זמן. בזמן ניקוי המעבה הקפד לנתק את תקע 
המתקן משקע החשמל.

• אין לנקות את בר המים באמצעות זרם מים. 	

• ניקוי  או  החלפה  של  חלקים  פנימיים  בבר  המים  ייעשו  על  ידי  טכנאי  מי  עדן  מורשה  בלבד. 	

  אזהרה: אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו. החלפת פתיל  
הזינה )כבל החשמל( מסוכנת ותיעשה על ידי טכנאי מי עדן בלבד!  

תחזוקה

• ניקוי כללי – אחת לשבועיים מומלץ  לנקות  ולחטא  את החלקים הבאים במגע עם המים. לשם כך 	
מומלץ להשתמש  במגבוני החיטוי הייעודיים Eden Clean של חברת מי עדן. 

• בדיקת תקינות הנוקר – נוקר  מכל  המים  מונע  כניסת  חומרים  זרים  למכל המים. אם הנוקר 	
ניזוק יש לפנות למוקד השירות של חברת מי עדן ולהחליפו.

שינוע בר המים

יש לשנע את  בר  המים   כאשר  הוא  במצב מאונך. אם משנעים  את  בר  המים כשהוא  נטוי על  צדו, 
  לפני שמפעילים אותו מחדש יש להניחו במצב מאונך  למשך 24  שעות. פעולה  זו חיונית לשמירה 

על תקינות המדחס. 
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יש לשאת את בר המים באמצעות ידית  הנשיאה ה ייעודית הממוקמת  בגב  המכשיר. 
אין לאחוז את המתקן מהברזים שבחלקו הקדמי. 

לפני שינוע  בר  המים: 
1 . .off העבר  את  מתג  מכל  המים  החמים  למצב 
נתק  את  בר  המים מ החשמל. . 2
הסר את  הכד  מבר  המים. . 3
 רוקן  את  המים שהצטברו בבר המים  דרך  ברזי המים החמים והקרים. . 4
לאחר שניתקת את המכשיר מהחשמל המתן 90 דקות עד שיתקררו המים שהצטברו במכל . 5

המים החמים. כדי לרוקן את מכל המים החמים הטה את המכשיר לאחור ופתח את ברז 
הניקוז שבגב המכשיר.

כשסיימת לרוקן את מכל המים, סגור את ברז הניקוז. . 6

כעת אפשר להזיז את המכשיר בבטחה. 

  אזהרה: המים במכל עלולים להיות חמים. לפני ריקון המכל יש להמתין לפחות
90 דקות כדי לאפשר למים החמים להתקרר!  
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בר מים מינרליים

חוברת הפעלה
מי עדן קלאסי
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