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 שתייה קרה הוראות בטיחות והפעלה למכונת 

 

 בטיחות קודמת לכל! -זכרו  בטיחות:

 .ויציב ישר, מאסיבי משטח/  שולחן על המכונה את להניח חובה! מאד כבדההקרה  מכונת השתייה .1
 חייבים להיות פתוחים. פתחי האוורור, המכונהאת  אסור לכסות או לעטוףלקיר ואסור להצמיד את המכונה  .2

 במידה ולקחתם שתי מכונות, אסור להצמיד את המכונות אחת לשנייה אלא לשמור על מרווח של חצי מטר! .3
 .!כלום עליה להניח ולא! לבד להרימה לא!, לשינוע אנשים 2 דורשת מכונת השתייה .4

 .ר מים / רטיבות / חומר דליק / אש, חשוב לא להפעילה בשמש ישירהממקו השתייהמכונת יש להרחיק את  .5
 שנים להפעיל את המכונה.  18, אסור למי שטרם מלאו לו מכונת השתייהיש להרחיק ילדים מסביבת  .6

 .ותתפרק תישבר היא -! תרכיז או/ו במים מלאה כשהיא מכונת השתייה את להזיז אופן בשום אסור .7
 אסור להפוך/להשכיב את המכונה!.בחשמל / עובדת, אסור להכניס ידיים או כל דבר אחר למכונה כשהיא  .8

  תקינים ולא פגומים )חשופים(.למכונת השתייה חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל  .9
 וואט. 1000, צריכת חשמל 40*90*51: מכונת השתייהמידות  .10

 והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך  .11

 מילוי המכונה:

 כל תרכיז או מיץ פטל מתאים, אתם קובעים לפי הטעם שלכם את המתיקות. .1
 לקו המקסימום. מעל מכונת השתייהלמלא את לא  .2

 .של מכונת השתייה עם המכסים לכסות את המכלים .3

 :הפעלה

 לשקע החשמל. הקרה מכונת השתייהחבר את  .1
 .לכל מיכלאחד , הפעלת הקירור כפתורי 2 -כפתור הפעלה ראשי ות השתייה למכונ .2

 הפעל את כפתורי הקירור.הפעל את המפסק הראשי,  .3
 )לא להפעיל את המכונה בשמש ישירה!(. קרההיה ת השתייהלחמש שעות  שלושתלוי במזג האוויר, בין  .4

 :הפסקת המכונה

 במיכל הרלוונטי. -לכבות את כפתור סיבוב הבחשן שנגמרת השתייה,  .1

 לכבות את מתג ההפעלה הראשי.מכונת השתייה שמסיימים לעבוד עם  .2

 הוראות ניקוי:

 את המכונה במים.לטבול מנותקת מהחשמל, אסור הקרה  שמכונת השתייהוודא  .1
 ע"י הכנסת מים וסבון לתוכם.לים , שטוף את המכממכונת השתייה הקרה המיץהוצא את שאריות  .2

 לא לשפשף בברזלית! או צמר פלדה. - ובמעט סבוןטלית לחה במ בסקוטש עדין אולנקות  .3
 באמצעות מטלית יבשה. את מכונת השתייה הקרה לייבש חובה  .4
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