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  לסיר תירס חםהוראות בטיחות והפעלה 

 

 בטיחות קודמת לכל! -בטיחות: זכרו 

 חצי מהסיר מלא במים. לפחות, לוודא כי אסור להפעיל או להדליק את סיר התירס בלי מים! .1
 .מחוץ לסיראלא על התירס עצמו  התירס החם אסור לשים מלח בתוך סיר .2
 . סיר התירסו/או להשתמש בשנים להפעיל  18לתת למי שטרם מלאו לו אסור  .3
 ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש. סיר התירסיש להרחיק את  .4
 דברים. וכן אסור להניח עליהסיר התירס אסור לכסות ו/או לעטוף את  .5
 .מים רותחיםיר התירס, יש בו סיש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת  .6

 תקינים ולא פגומים )חשופים(.לסיר התירס חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל  .7

 שלא יחליק! וישפכו ממנו המים הרותחים.מאד שולחן / משטח ישר ויציב על  סיר התירסחובה להניח את  .8
 לפני ניקוי / שינוע. תקררחובה להמתין שיעל כן  מאד םח סיר התירסצריך לזכור כי בסיום השימוש  .9

 .תאונות למניעת הכרחיים שלך הישר והשכל מיומנותך, ביותר כללי הינו לעיל האמור .10

 

 :הפעלה

 .במים לפחות עד למחציתו מלא את סיר התירס .1

 את התירסים. מעט מלא מים שיכסו עם הכנסת תירס לסיר,  .2

 .בלי מים!( יופעלאם מידית סיר התירס יישרף לחבר לחשמל )סיר מלא במים הרק לאחר ש .3
 מעלות. 300טמפ' ל ותוסובב אלסיר התירס כפתור הפעלה סיבובי שהוא גם ווסת הטמפרטורה,  .4
 מעלות. 60מגיע לרתיחה מלאה, המתן כחצי שעה נוספת ואז הנמך את החום בווסת ל  התירס שסיר .5

 עד לסיום עבודה. התירס סירכך השאר את  .6

 נים( בעזרת מלקחיים )ולא עם היד המים רותחים!(.הוצא את התירסים )לאחר שטעמת כי הם מוכ .7
 ולא בתוך הסיר. רק מחוץ לסירפזר מלח על התירס  .8

 הפסקת המכונה

 (.0 -)לסובב עד ל לכבות את כפתור ההפעלה תירסשמסיימים להכין  .1
 לנתק את כבל החשמל מהשקע. .2
 תקרר )כשעה לפחות(.התירס י סירלהמתין ש .3
 בעזרת הברז שנמצא בתחתית הסיר.לרוקן את המים מהסיר בזהירות  .4

 הוראות ניקוי:

 מנותק מהחשמל.התירס  סירוודא ש .1

 ואז רוקן את המים., םלא חהתירס  סירוודא כי  .2
 במים זורמים.את סיר התירס החם להשכרה ין לטבול ו/או לנקות א .3

 ברזלית. עםשפשף ואסור במסיר שומנים  סיר התירס החםרסס את אסור ל .4
 בעדינות עם סקוטש עדין ומעט סבון.את סיר התירס להשכרה שפשף  .5
 לייבש באמצעות מטלית יבשה. חובה  שטוף את הסבון במים, .6
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