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 להשכרה. snow konsסנוקון, סנו קון,  דוכני מזון והשכרת מכונות, הוראות בטיחות והפעלה למכונת -מהמה 

 
 

 

 

 

 שלג בטעמים סנוקון -להוראות בטיחות והפעלה 

 

 בטיחות קודמת לכל! -זכרו  בטיחות:

 .תרכיזים סוכר או כל דבר אחר מלבד קרחסנוקון  מלא באסור ל .1

 . קוןסנו הת מכונשנים להפעיל את  11שטרם מלאו לו לתת למי אסור  .2
 ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.להשכרה  סנוקוןמכונת ה יש להרחיק את  .3

 דברים. ווכן אסור להניח עלי סנוקון האסור לכסות ו/או לעטוף את  .4
 סנוקון.ה מכונת יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת  .5
 .המכונה לתוך חפצים/מקלות או ידיים להכניס אופן בשום אסור .6

 חליק!.ישלא שולחן / משטח ישר ויציב על  סנוקון החובה להניח את  .7
 (.חשופים) פגומים ולא תקינים להשכרה סנוקון ה למכונת החשמל חיבורי כל כי לוודא חובה .1
 לפני ניקוי / שינוע.מהחשמל  סנוקון להשכרה את הלנתק צריך לזכור בסיום השימוש  .9

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

 

 :הפעלה

 בקוביות קרח.סנוקון  מכונת המלא את סיר  .1

 .!(שלא פועל שהמכסה פתוחמנגנון הגנה  למכונהלחשמל ) סנוקון ת האת מכונ חבר .2
 וס מתאימה בפתח יציאת פתיתי הקרח )בחזית המכונה(.הנח כ .3

 בשבבי קרח ואז כבה אותו.הפעל את מתג ההפעלה למס' שניות עד שהכוס תתמלא  .4
 חזור על הפעולה בכל פעם שתרצה למלא גביע בשבבי קרח. .5
 ניתן לשנות את עובי שבבי הקרח על ידי סיבוב כפתור בהתאם לכיוון )סמיך/דק(. .6

 ואף להוסיף אלכוהול )למבוגרים בלבד(. על הכוס עם שבבי הקרח ניתן למזוג תרכיז בטעמים .7
 סנוקון, למלא אותו בשנית. כשנגמר הקרח בסיר מכונת ה .1

 הפסקת המכונה

 כיבוי מפסק ההפעלה, הוצא את כבל החשמל משקע החשמל. .1

 הוראות ניקוי:

 , הקרח שבבי יציאת בפתח סיר/כוס הנחת י"ע סנוקון ה את לרוקן יש קרח שבבי להכין שמסיימים .1

 (.שניות' מס) לסיר מהמכונה ייצא הקרח שכל ולהמתיןסנוקון  הפעלת ה כפתור את להפעיל
 ין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.את מהחשמל, מנותק שמכונת הסנוקון להשכרהוודא  .2

 ברזלית. עםשפשף ואסור במסיר שומנים  סנוקון להשכרה מכונת הרסס את אסור ל .3

 ייבש באמצעות מטלית יבשה. חובה ל נגב בעדינות בעזרת סמרטוט רטוב, .4
 

 

 

 

 4949-90//0לטל'  2//7התקשרו  במכונת הסנוקוןבכל בעיה ו/או תקלה 


