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  :הסבר קצר על תהליך הזיקוק
  

 האדים,בתהליך זה מים מורתחים בגוף המזקק והופכים לאדים
, אש המזקק הממוקם בר)קונדנסר( עוברים דרך מעבה החמים

הופכים חזרה לנוזל ועוברים דרך פילטר  , בעזרת המאווררמתקררים
המשקעים נותרים כאשר כל , פחם פעיל ישירות לעבר מיכל הקיבול

  בגוף המזקק
  

  :הוראות הפעלה
  

 מגוף המזקק והנח אותו מתחת  השקוףהוצא את מיכל הקיבול 
  לפילטר הפחם הפעיל

  מלא מים עד לקו הסימוןFULLוף המזקק בתוך ג 

  מקם את ראש המזקק כך שכבל הזינה הלבן יהיה מקביל לשקע
 החיבור התחתון בגוף המזקק

 בכדי , על גוף המזקק הרמטיתמקם את ראש המזקק בצורה 
 למנוע מצב של דליפת מים תוך כדי תהליך ההרתחה

  חבר את כבל הזינה הלבן של ראש המזקק לשקע המתאים
 בגוף המזקק

  כבל המתח הראשי לשקע בגוף  קצהו האחד שלחבר את
 220Vלרשת החשמל במתח של את התקע המזקק ו

  המזקק יחל לפעול מיד לאחר חיבורו לרשת החשמל ונורית
 מצב החימום תואר בקביעותת הביקור

  המים יצאו ,דרך המעבה והפילטרלאחר רתיחת המים ומעבר
 כטיפות זעירות ישירות לעבר מיכל הקיבולהמזוקקים 

 כתוצאה מתהליך  ם התאדו מדוד הנירוסטהלאחר שכל המי
יפסיק את ,החימום יכנס לפעולה  רכיב הגנת גוף ,הרתיחה
 החימום ונורית ביקורת מצב חימום תכבהפעולת 

  מוחלטת של להתקררות  דקות 30 -כיש להמתין
 במיכל  העליוןלמלא שוב מים עד לקו הסימון,המכשיר

 תרמוסטט הנירוסטה וללחוץ כשתי שניות על לחצן איפוס
 לחזרת המכשיר לפעולה סדירה

 
  
  
  
  



 mrc@mrclab.com.  03-5594529. פקס. 03-5595252. טל. 58817, חולון, 3הגביש 

 

  
  :הוראות בטיחות

  

  סכנת –אין לפתוח את ראש המזקק תוך כדי תהליך הרתיחה 
 כוויה מאדים רותחים

 אין לכסות את ראש המזקק ואין לחסום את פתח יציאת האוויר ,
 בכדי לאפשר פעולה תקינה של מאוורר הקירור

  אין למלא מים מעבר לקו הסימוןFULL בכדי ,בדוד הנירוסטה 
  החוצהלמנוע מצב של דליפות מים

 כי שני התקעים הן של ראש המזקק , יש לוודא לפני כל הפעלה
והן של חיבור המתח הראשי מחוברים בצורה מוחלטת לשקעים 

 בגוף המזקק ואינם רופפים

  שקע רופף יכול לגרום לקצרים ולחוסר פעולה תקינה של
  המזקק

 מונח בצורה הרמטית על גוף המזקק יש לוודא כי ראש המזקק 
 בכדי למנוע מצב של נזילת מים החוצה אל עבר חיבורי החשמל

  יש לוודא כל העת כי האטם בראש המזקק נקי משאריות של
אטם מלוכלך יגרום לחוסר ,לכלוך ואבנית לאטימות מושלמת

 אטימות ולנזילות מים

 בחריץ בראש אטם מלוכלך ובלוי או שלא מונח בצורה תקינה 
 יגרום לנזילות מים, המזקק

  במידה וישנה דליפת מים מגוף או מראש המזקק תוך כדי
י ניתוקו "להפסיק מידית את פעולת המכשיר עיש , פעולה

 סיבת המתנה להתקררות מוחלטת ואיתור,מרשת החשמל
 הנזילה

 לנזק למכשיר ולסכנת שריפה ,נזילות מים יביאו בהכרח לקצר
 או לרכיבי החשמל יבורי החשמל התחתוניםאם יגיעו לעבר ח
 השונים במערכת
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  :הוראות תחזוקה

  

  יש לנקות את המשקעים שנותרו בתחתית מיכל הנירוסטה
 אחת לשבוע עם חומר מסיר אבן מסוג אבקה או נוזל

 יש להוסיף שתי כפות למיכל מלא ,באם משתמשים באבקה 
ות כל במים פושרים ולהמתין מספר שעות עד להעלמ

 המשקעים מתחתית המיכל

  ל למיכל מלא " מ100יש להוסיף ,משתמשים בנוזל ניקוי באם
במים פושרים ולהמתין מספר שעות עד להעלמות כל 

 המשקעים מתחתית המיכל

  ניתן גם לנקות את מיכל הנירוסטה במטלית שאינה שורטת
 בתוספת חומר ניקוי נוזלי או סבון ומים

 בתוך המכשיריואין להרתיח את חומרי הניק  

 בחומר ניקוי ולנקות את ראש  שאינה שורטתיש לספוג מטלית 
מיכל הנירוסטה בחלקו הפנימי בצורה יסודית עד להסרת כל 

  המשקעים והאבנית

 קורוזיביים ,אין לנקות את מיכל הנירוסטה עם חומרים מאכלים
 או חומצות שיכולות לגרום נזק לנירוסטה

 ת אטם הסיליקון השקוף אחת לשבוע יש לשלוף בזהירות א
להשרות אותו בחומר ניקוי אבנית כשעה ולאחר , מראש המזקק

 מכן לשטוף היטב במים וסבון ולהחזיר חזרה

  יש לוודא שהאטם ממוקם היטב בראש המזקק,לאחר הניקוי 
  ובכיוון הנכון

 לאטימות מוחלטת  חשובים מאד ,וניקיונו תקינות האטם
 למניעת נזילות מראש המזקקו

 ון המזקק חישוב מאד לפעולה סדירה ולמניעת הצטברות ניקי
 לכלוך ואבנית בכל חלקי המכשיר

 יש להחליף פילטר פחם פעיל אחת לשלושה חודשים 
 
  

 
 
 
  


