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 B  102הוראות הפעלה מכבש ספלים 
                  

 
 כיוון הטמפרטורה וזמן הלחיצה טרם השימוש:      
      
 אשונית  יש לבצע את כיוון הזמן והטמפרטורה רק לפני ההפעלה הר   
 ואין צורך לחזור עליהם בשימוש השוטף   
 
 יש להדליק את המכבש   

    SETפעם אחת: האור האדום יופיע ליד ה:   MODEלחיצה על כפתור  .1
   230בעזרת לחצני הפלוס והמינוס יש לכוון את הטמפרטורה ל:

 TEMP-ו   SET: האור האדום יופיע ליד ה:   MODEלחיצה נוספת על כפתור  .2
   330ני הפלוס והמינוס יש לכוון את הטמפרטורה ל:בעזרת לחצ

 TIME-ו   SET: האור האדום יופיע ליד ה:   MODEלחיצה נוספת על כפתור  .3
  40בעזרת לחצני הפלוס והמינוס יש לכוון את הזמן ל:

        
 המחדל של המכבש הינה מעלות פרנהייט ע"מ לשנות למעלות צלזיוס : ברירת  •

 ואז להדליק את המכבש   MODEכפתור כבות את המכבש ללחוץ על יש ל           
 C  :ל F :התצוגה תשתנה מ          

 הוראות שימוש ולחיצה:    
 

 הבורג יש לכוון   ת יש להניח את הספל בעדינות במכבש ובעזרת הידית לסגור את המכבש, בעזר .1
 ולהוציא את הספל  את הלחץ

 ולהמתין עד שהמכבש יתחמם יגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף את המכבש  יש להדליק .2
  ולהכניס את הספל)   SETביותר (האור האדום יהבהב ליד ה: יש ללחוץ על הכפתור הימני  .3
 מכבש ואז להוציא בעדינות את הספל מהרציף יש להמתין עד שישמע צפצוף  .4
 יש ללחוץ על הכפתור הימני ביותר על מנת להפסיק את הצפצוף  .5
 בהתאמה   4,3על מנת לגהץ ספל נוסף יש לחזור על שלבים  .6
 בסיום השימוש יש לכבות את המכבש ולהוציאו מהחשמל .7

 
 הערות:    

 
 גרועות שימוש בלחץ חזק מדי יגרום לשבירת הכוס ושימוש בלחץ חלש מדי יגרום לתוצאות הדפסה  .1
 בגוף הספל אלא רק בידית   להימנע מלגעת חובהקב טמפרטורות גבוהות מאוד בכל שלבי הגיהוץ ע .2
 ) גוף החימום עלול להישרף (אין להפעיל את המכבש ללא ספל  .3
 הוראות אלו הינם בגדר המלצה בלבד ויתכנו שינויים לפי הצורך ובהתאם למיכון הקיים.  .4
 מ "עב רועי ישראל   בחברת גלובוס כמו כן אין האמור מתייחס למוצרים שאינם נקנו .5

                                                  


