הוראות שימוש והפעלה
לסיר בישול אורז

אין לגעת במעטפת בזמן פעולה

מבט על  ,מערכת הגז
ללא הפנל העליון

חורי "הצצה דרכם אפשר
לראות את הפיילוט והבעירה

תחזוקה:
תחזוקת המכשיר פשוטה.
מערכות הפעלת המבערים מכאנית ,למניעת תקלות בסביבת עבודה רווית מים.
גישה למבער או מערכות מבערים קלה ע"י פתיחת בורג אחד של פנל הכיסוי העשוי
נירוסטה.
הגישה והטיפול בברזי ההפעלה ,ההצתה ובקרת הלהבה(טרמוקפל) קלה ונוחה.
הפעלה ובטיחות:
הפעלת המבערים קלה ופשוטה ללא צורך בכיוון או בקרה.
כפתור הפעלה ראשון מדליק את מבער הפיילוט והכפתור השני את המבער
הראשי.
עם גמר הבישול המבער יסגר אוטומטית ומבער הפיילוט ימשיך לבעור ולשמור על
חום האורז.
במקרה שמרימים את הסיר ,מכול סיבה לפני הזמן ,הלהבה תכבה באופן אוטומטי
(מבער הפיילוט ימשיך לבעור).
המערכת מאובטחת בעזרת טרמוקפל שמבקר את להבת השמש והמבער הראשי.
במקרה של כשל ,הטרמוקפל יכבה את הפיילוט ביחד עם המבער הראשי.
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סיר לבישול אורז תוצרת  RINNAIיפן
דגם RER – 55AS :
יבואן  :יפת אביזרי גז בע"מ

בטיחות
 .1התקנת מערכת הגז וחיבור הסיר אל נקודת הגז תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
 .2לפני הפעלה ,יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה.
 .3אסור לגעת במעטפת הסיר במהלך הבישול ולאחריו.
התקנה
 .1יש לוודא כי הסיר מרוחק מחומרים דליקים.
 .2יש לוודא כי הסיר מותקן באזור מאוורר.
 .3אין להתקין את הסיר בתוך ארון סגור.
 .1דגם :

RER-55AS

 1.1מפרט טכני:
הספק
נפח
חיבור לחשמל
מידות במ"מ
סוג ארובה
מקום התקנה
בקרה
מבנה
תפעול

כפתור הפעלה של המבער הראשי
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 750 - 34000BTUגרם  /שעה
 11ליטר
אין
קוטר 595 :מ"מ עומק  484 :מ"מ גובהה  454 :מ"מ
אטמוספרית עם מעקב זרימה  ,פתחיי יציאת תוצרי בעירה נמצאים
בשפת הסיר העליונה.
פנים
מובנית אטומה עם טרמוקפל ושמש להבה.
הצתה ידנית בעת פתיחת ברז הגז .
קונסטרוקציה מפלדה מצופה אמייל ,הסיר מאלומיניום משוך,
ידני ,מילוי כמות אורז (בליטרים) ומילוי מים בהתאם להוראות יצרן.
הפעלת המבער ידנית ,כולל הצתה מובנית.
עם גמר הבישול המבער נכבה אוטומטית ,מורידים את הסיר
מהתושבת.

כפתור הצתה של הפיילוט כפתור החזקת חום (צבע אדום)
(פיילוט עובד) או כיבוי מוחלט
1
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הוראות הפעלה
הדלקה
 .1פתח את ברז הגז.
 .2לחץ על כפתור ההצתה של הפיילוט והחזק כ –  51שניות .מס'  1באיור
 .3שחרר את כפתור ההצתה ובדוק כי להבת הפיילוט דולקת.
 .4לחץ על כפתור הפעלה ראשי .מס'  2באיור.
כיבוי
 .1כאשר מרימים את סיר האורז מהמתקן ,יש ללחוץ על הכפתור  ,KEEP WARMלאחר כ11-
שניות המכשיר יעבור למצב  .OFFמס'  3באיור
 .2סגור את ברז הגז בכניסה למכשיר.

 1.1מאפיינים ותכונות
הסיר ניתן להסרה בכול עת בזמן הבישול או אחריו .ברגע שמסירים את הסיר הלהבה הראשית
במבער תכבה בצורה אוטומטית!
המבער ומערכת הבקרה מובנית בתוך יחידה עצמאית שמשמשת גם כמנשא לסיר האורז.
מערכת בקרת הלהבה אינה מאפשרת הפעלת המבער ללא הסיר ,הסיר חייב להיות מוצב
בצורה תקינה במנשא.
השליטה על הבישול מתבצעת בצורה אוטומטית ברגע שהאורז מוכן הלהבה תכבה מעצמה
בצורה אוטומטית ע"י הקפצת כפתור ההפעלה ,הפיילוט ימשיך לחמם את האורז.
עם כיבוי המבער הראשי מבער הפיילוט ימשיך לבשל את האורז עוד כ  15 -דקות להשלמת
תהליך הבישול ,הרמת הכפתור האדום תכבה את מבער הפיילוט.

 1.1בקרה:
ישנם  1כפתורי הפעלה:
 .1כפתור הצתה של פיילוט מחובר לטרמוקפל ,ברגע שהטרמוקפל מאשר שיש
להבה ,פותח את פיילוט הדלקה של המבער .
 .2כפתור הפעלת מבער ראשי ,ברגע שהפיילוט נדלק לוחצים על כפתור ההפעלה של המבער
ראשי  ,הפיילוט הראשי נכבה ונדלק פיילוט של המבער ,תפקידו לשמור על הלהבה של
מבער בכול זמן פעולתו.
 .3כפתור אדום שברגע שהמבער הגיע לגמר בישול ונכבה ,הפיילוט ממשיך לחמם את האורז
במידה ורוצים לכבות את החימום סופית מרימים את הכפתור האדום.
 .1.4מחברי כניסת גז לסיר:
ברז כדורי " 1/2אליו יש לחבר זרנוק גומי מתאים או לחילופין צינור נירוסטה !
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