
חוברת הפעלה
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הקדמה

תודה שבחרתם בפרשכאפ כפתרון לניקיון הכלים במקום עבודתכם ובבית.

הפרשכאפ הינו מוצר חדש פרי פיתוח ישראלי, תוצר של 8 שנות מחקר ופיתוח 

בהשתתפות טובי המוחות המתכננים בתחומי ההנדסה הכימייה והאלקטרוניקה.

מחשבה רבה המבוססת על בדיקת צרכי המשתמש הושקעה בפיתוח הפרשכאפ 

כמכשיר יעיל ופשוט להפעלה, המהווה פתרון מושלם לשטיפת הכלים במקום העבודה 

ובבית ומאפשר לכל אחד להשתמש בו בקלות וביעילות.

בדיקות שנעשו במעבדות חיצוניות מוכיחות שכלים שהודחו בפרשכאפ יוצאים נקיים 

ומחוטאים, בשיטת ניקוי חדשנית ויעילה הרשומה כפטנט ייחודי בכל העולם.

דטרגנט הפרשכאפ ידידותי לסביבה ונושא תו תקן ירוק שפותח במיוחד עבור המדיח 

ועומד בכל התקנים המחמירים של איכות הסביבה- תוצרי הדטרגנט מתכלים ולא 

נשארים במים.

הפרשכאפ מאפשר ניקיון וחיטוי יסודיים, בתהליך קצר ובנוחיות מירבית ומאפשר ניקוי 

של כוסות תחתיות סכו"ם וצלחות, כמו כן בעזרת שימוש באביזר מתאים ניתן לנקות 

ולחטא בקבוקי תינוקות בתהליך קל ונוח.

לכל שאלה, תקלה או בעייה עומדת לרשותך מחלקת השירות.

הטלפון שלנו - 03-6820030 (רב קווי)



תוכן העניינים

יצרן:    
מ.נ.ל בע"מ   

תמנע 19, חולון
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הוראות הפעלה
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תאור הפרשכאפ 

משטח ייבוש

פנל הפעלה

מחיצה מסתובבת

מחזיק סכו“ם

רשת הנחת הכלים
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תאור הפרשכאפ 

כניסת מים

חיבור לצינור ניקוז

מפסק ראשי
וחיבור כבל הזנה
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הוראות הפעלה

בהפעלה ראשונה:

 (ON מצב) 1. לחץ על מתג ההפעלה הראשי
מנורת המפסק דולקת -

הפרשכאפ יבצע מספר מהלכי שטיפה במים לאיפוס.

2. הסר את המכסה העליון של המכונה.

3. הכנס את המיכל הצהוב לפתח בצד ימין, במקום בו יש 
טבעת צהובה, וסובב את המיכל עד למציאת הכיוון הנכון 
להכנסה (ראה הוראות מפורטות בעמוד 7 תחת הכותרת 

החלפת דטרגנט).

4. הכנס את המיכל הירוק לפתח בצד שמאל. במקום בו 
יש טבעת ירוקה, סובב את המיכל עד למציאת הכיוון 
הנכון של המיכל שיאפשר את הכנסת המיכל פנימה

(ראה הוראות מפורטות בעמוד 7 תחת הכותרת החלפת 
דטרגנט). הפרשכאפ מוכן לפעולה.

לאחר הנחת הכלים ולחיצה על לחצן ההפעלה, יפעל 
הפרשכאפ בתהליך אוטוטמטי מבוקר.

עם גמר התהליך יצאו הכלים מהפרשכאפ כשהם נקיים 
ומחוטאים.
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הנחת הכלים בפרשכאפ:

כוסות וספלים
הוצא גופים זרים (לימון, בדלי סיגריות וכד‘) מהכוס/ספל.

שטוף את הבוצה של קפה שחור.
הפוך את הכוס המלוכלכת, והנח אותה על רשת הנחת הכלים (פתח הכוס מופנה כלפי מטה).

שים לב!
ספלים מומלץ להניח כשהאוזניים פונות לצדדים,

כוסות גבוהות אינן יציבות כשהן הפוכות - יש להיזהר.

כפיות וסכו"מ
הנח את הכפיות בסלסלת הכפיות כאשר הכפית או הסכו"מ מופנה כלפי מעלה.

צלוחיות וצלחות
הנח את הצלחת או הצלוחית על רשת הנחת הכלים מול שתי הבליטות ברשת, כשפנים הצלחת 

כלפי חוץ. ראה איור.

בקבוקי תינוקות
1. הנח את הבקבוק עם הפיה כלפי מטה.

2. הנח את הפטמה על גבי הרשת ומעליה הנח כוס זכוכית.
3. בחר בתהליך ניקוי HIGH לשטיפת הבקבוק.

4. אפשר לחזור על הפעולה או לבחור בפעולה רציפה לשטיפה של מספר בקבוקים.

הוראות הפעלה
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בחירת תהליך:

NORMAL
לשטיפת כוס שעמדה 2-6 שעות ללא סימני ליפסטיק וללא שאריות שומנים (מרק/שוקו), השתמש 
בתהליך רגיל (Eco). תהליך זה הינו ברירת המחדל ולאחר כל שטיפה המכונה חוזרת לתהליך זה.

Rinse
לשטיפה מהירה - בחר את תהליך ה- Rinse על ידי לחיצה על המקש השמאלי.

כל לחיצה מעבירה את הבחירה לתהליך אחר.
כאשר המנורה דולקת תחת המילה Rinse - המכונה תשטוף את הכלים בתהליך מהיר במיוחד. 

תהליך זה מיועד לשטיפת כוסות שעמדו עד שעתיים. 

HIGH
לשטיפה של צלחות עם שומנים, כוסות שעמדו מעל 6 שעות, בקבוקי תינוקות, ולכלוך קשה יותר יש 

לבחור תהליך HIGH - תהליך זה ארוך יותר ויוצר קיטור בתהליך הניקוי להשגת ניקיון מרבי.

הוראות הפעלה
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הוצאות הכלים:
להוצאת כלים שנשארו בתוך הפרשכאפ

לחץ על לחצן - סיבוב ללא שטיפה, המחיצה תסתובב וניתן להוציא את הכלים.
המלצה: אל תשאיר כלים מלוכלכים למשך לילה שלם. שטוף מייד בתהליך קצר וחסוך במים ודטרגנט.

לפעילות תקינה ואריכות חיי המוצר
•  שים לב שאין בכלים המונחים להדחה בדלי סיגריות או גופים מוצקים אחרים כגון ניירות,                      

הנפלחי לימון, חרצני זיתים וכד‘.
•  וודא כי רשת הנחת הכלים יציבה במקומה.

•  אין לערום יותר מקומת כלים אחת על משטח הייבוש.
•  המנע משטיפה חיצונית של הפרשכאפ במים.

הוראות הפעלה

חוסר דטרגנט:
במקרה שנגמר אחד משני סוגי הדטרגנטים תבצע המכונה מספר שטיפות של מים והמחיצה 

תסתובב להוצאת הכלים. נורית החלף מיכל צהוב בצד ימין או ירוק בצד שמאל תדלק.
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תהליך כפול
למספר רב יותר של כלים - הנח את הכלים על רשת המתקן ולחץ על לחצן ההפעלה המשולש (זכור 

לבחור את תהליך ההדחה הרצוי).
לאחר סיבוב המחיצה, בחר את תהליך ההדחה הרצוי והנח כלים נוספים על הרשת ולחץ שוב על 

לחצן ההפעלה המשולש. המנורה של פעולה רצופה תדלק. עם גמר התהליך הראשון, יודחו הכלים 
הנוספים. בדרך זו ניתן להדיח מספר בלתי מוגבל של כלים בתהליך רציף ומתמשך. 
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במידה והמיכל הצהוב נגמר תידלק כאמור המנורה הצהובה בצד ימין - יש להוריד את הכוסות 
המונחים על גבי מגש הייבוש ולהסיר את מגש הייבוש ממקומו. במידה ויש ארון מעל המכונה שעלול 
להפריע להכנסת מיכל הסבון יש למשוך בעדינות את המכונה קדימה כך שתתאפשר הכנסת המיכל 

ללא הפרעה. (לאחר המילוי יש להחזיר את המכונה למקומה) מצד ימין יש פתח לחיבור מיכל המילוי. 
הכנס את מיכל המילוי החדש לפתח תוך בחירה בזוית הנכונה של המיכל מול 

הפתח. אין לדחוף את המיכל בכח - דבר העלול לגרום נזק, אלא יש למצוא את 
הכיוון הנכון, (על ידי סיבוב של המיכל עד למצב שהמיכל נכנס בקלות לפתח 

ההזנה של המיכל), מול פתח המילוי כך שתהיה התאמה מלאה בינהם 
שתאפשר את הכנסת המיכל בקלות. יש לדחוף את המיכל למקומו עד הסוף 

ולאפשר ריקון של המיכל הצהוב לתוך המיכל הפנימי של הפרשכאפ. 
דחוף את המחיצה למרכז המכונה ובדוק האם יוצא סבון מהממטרה. במידה 

ויוצא סבון זה סימן שהמיכל התחתון מלא. יש להוציא את מיכל המילוי ממקומו 
ובמידה ונשאר בו דטרגנט, ניתן יהיה להשתמש בו למילוי נוסף בעתיד. בסיום המילוי יש להסיר את 

מיכל הדטרגנט מתוך המכונה ולהחזיר את המגש למקומו. במידה והדטרגנט הירוק נגמר, תדלק 
המנורה הירוקה בצד שמאל של פנל ההפעלה. יש לחזור על התהליך כמו במילוי של הדטרגנט הצהוב.

אזהרה חמורה:
שים לב - המיכל הצהוב לא מתאים לפתח של המיכל הירוק ולהיפך - הכנסה בכח של המיכל 

הצהוב לפתח של המיכל הירוק עלולה לגרום נזק ולשבש לחלוטין את פעולת המכונה.
לאחר סיום המילוי של הדטרגנט - הסר את המיכלים הריקים מהמכונה, החזר את מגש הייבוש 

למקומו ובצע איפוס של הפרשכאפ. איפוס מתבצע על ידי סגירה והפעלה מחדש של מפסק 
ההפעלה של הפרשכאפ מאחור.

תחזוקה שוטפת

21 3
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אזהרות:

•  דטרגנט הפרשכאפ הינו חומר חריף ומסוכן ולכן יש לנהוג בו בזהירות- אין לפתוח את  
המיכלים ואין לנקב אותם. במקרה של נזילה יש לשטוף עם מים ולייבש.

•  אין להסיר את הפקקים של המיכלים.
•  אסור בתכלית האיסור להשתמש בכל דטרגנט אחר פרט לזה המסופק על ידי היצרן או 

המשווק המורשה מטעם החברה- שימוש בדטרגנט אחר עלול לפגוע במכונה ולהשבית אותה 
מפעילות והחברה מסירה את אחריותה במידה ויתגלה שימוש בדטרגנט שאינו מקורי.

•  אסור לנקב את המיכלים.
•  אין להחליף בין המיכלים במילוי המכונה- דטרגנט צהוב מיועד לצד הימני של המוכנה היכן 

שמסומן עיגול צהוב בפתח המילוי,ודטרגנט ירוק מיועד לצד השמאלי של המכונה היכן שיש 
עיגול ירוק בפתח המילוי.

המלצה:
אחסן את המיכלים שברשותך (ריקים ומלאים) כאשר הפתחים כלפי מעלה

במקרה ונשפך דטרגנט – יש לשטוף היטב עם מים זורמים.
ניקיון:

יש לנקות אחת לתקופה את הבריכה הקדמית.
לניקוי הבריכה:

1.  הוצא את סלסלת הכפיות.
2.  הרם את הרשת כלפי מעלה.

3.  הוצא את הרשת והנח אותה בצד.
4.  במצב זה ניתן לנקות את הבריכה משאריות לכלוך. נקה את הבריכה הקדמית בעזרת מים וסבון.

5.  החזר את סלסלת הכפיות והמשולש למקומם.
שים לב:

המנע משטיפה חיצונית של הפרשכאפ במים זורמים- ניקוי המעטפת צריך להתבצע עם מטלית 
לחה ומים נקיים בלבד.

אל תבצע תיקונים במכשיר באופן עצמאי- אנשי השירות עומדים לרשותך בכל עת במסגרת 
האחריות או השירות בהמשך.

במקרה של תקלה ולאחר שבצעת את סדרת הבדיקות המפורטות בהמשך, חייג למחלקת 
השירות הטלפוני- 03-5777888

בכל מקרה של תקלה נורית ה- ERROR- תדלק.

תחזוקה שוטפת
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מחיצה מסתובבת לא סגורה
•  לחץ על לחצן ההפעלה או כבה והדלק את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה הראשי הנמצא בגב המכונה

•  בדוק אם גוף זר מונע מהמחיצה להסתובב
•  בדוק האם הרשת מונחת במקומה כראוי ולא מפריעה למחיצה להסתובב

•  במידה ולא מצאת פתרון הזמן טכנאי
נפילת גוף זר לבריכת האגירה

במקרה שנפל גוף זר לבריכת האגירה ניתן להוציאו בתהליך הבא:
1.  הוצא את סלסלת הכפיות והרם את הרשת.

2.  סובב את המחיצה על ידי דחיפה באחד מצדדיה והשאר את המחיצה במצב של חצי סיבוב
3.  במידה והמחיצה לא מסתובבת - בדוק את סיבוב המחיצה כפי שמופיע בסעיף הקודם.

4.  במידה ולא מצאת פתרון לסיבוב המחיצה הזמן טכנאי
5.  בדוק האם קיים גוף זר בתוך האמבטיה, במידה וכן הוצא אותו.

6.  סובב חזרה את המחיצה חזרה למקומה
7.  החזר את סלסלת הכפיות והרשת למקומם.

8.  לחץ על לחצן ההפעלה או כבה והדלק את המכונה.
ממטרה תפוסה או תקועה

1.  כבה והדלק את המכונה בעזרת מפסק ההפעלה הראשי. הפרשכאפ יבצע מספר מהלכי שטיפה במים.
2.  הוצא את המשולש הקטן והרשת ממקומם

3.  סובב את המחיצה על ידי דחיפה של אחד מצדדיה והשאר את המחיצה במצב של חצי סיבוב
4.  בדוק האם קיים גוף זר המפריע למהלך התקין של הממטרה – אם כן הוצא גוף זה החוצה, אם 

הממטרה עדיין תקועה באחד הצדדים, דחוף את הממטרה (נקישה אחת) לכיוון המרכז.
5.  אם הבעיה לא נפתרה - הזמן טכנאי.
6.  החזר את הרשת והמשולש למקומם

7.  הדלק את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה הראשי
8.  הפרשכאפ יבצע מספר מהלכי שטיפה במים 

נורית תקלה מהבהבת - חוסר לחץ מים
1.  בדוק האם ברז המים אליו מחוברת המכונה פתוח, והאם יש מים בבניין

2.  אם הברז פתוח ויש מים בבניין, כבה את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה הראשי,וסגור את הברז.
3.  הפעל את הפרשכאפ באמצעות מתג ההפעלה הראשי, לשחרור הלחץ בצינור. הפרשכאפ יפסיק את 

פעולתו מחוסר לחץ מים.
4.  נתק את צינור המים מחיבורו לפרשכאפ פתח את הברז ובדוק לחץ מים בצינור( אם יש זרימה תקינה)

איתור וטיפול בתקלות
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שים לב:
בכל ניתוק וחיבור של צינור המים  וודא קיום של אטם בחיבור הצינור לפרשכאפ.

5.  אם הצינור אינו סתום,הוצא הוצא את הפילטר הנמצא בתוך הברז החשמלי שטוף את 
הפילטר במים והחזר אותו למקומו.

6.  חבר את צינור המים ופתח את ברז המים.
7.  הדלק את מתג ההפעלה הראשי. הפרשכאפ יבצע מספר מהלכי שטיפה במים.

8.  אם לאחר פעולות אלו עדיין מופיעה תקלת חוסר לחץ מים, הזמן טכנאי.

איתור וטיפול בתקלות
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התקנה עצמית מומלצת רק על ידי איש מקצוע. במידה ואין כזה הזמן מתקין של החברה.
דרישות להתקנה:

•  מקור חשמל-נקודת חשמל במרחק מכסימלי של מטר וחצי ממיקום הפרשכאפ
•  מקור מים-לחץ מים מינימאלי של 1 אטמוספירה ולחץ מכסימאלי של 6 אטמוספירות, מרחק 

מכסימאלי של מטר וחצי ממיקום הפרשכאפ.
•  אין מניעה לחבר לפרשכאפ מים חמים מהדוד 

•  משטח התקנה- שיש או מדף בגודל 40X40 ס"מ המתאים לנשיאה של 20 ק"ג 
•  אמצעי ניקוז- כיור או נקודת ניקוז במרחק מכסימאלי של 1.5 מטר, על נקודת הניקוז להיות 

בגובה נמוך יותר מנקודת החיבור של הצינור לפרשכאפ.
הוראות התקנה

1.  הנח את הפרשכאפ על מגש העודפים
2.  התקן ברז ניתוק ראשי בחיבור אספקת המים לפרשכאפ

3.  חבר צינור מים ראשי למקור המים ואת צידו השני לנקודת חיבור המים בפרשכאפ (וודא 
המצאות אטמים)

4.  חבר צינור ניקוז לנקודת חיבור צינור הניקוז בפרשכאפ ואת צידו השני לנקודת הניקוז.- 
חובה להדק את צינור הניקוז עם חבק מתאים, למניעת יציאה של הצינור מהחיבור במהלך 

העבודה הרגיל.
5.  פתח את ברז המים

6.  חבר את תקע החשמל לשקע במקור החשמל
7.  התקן רשתות להנחת הכלים כולל סלסלת הכפיות לסכו"מ (ראה איור בפרק תחזוקה שוטפת)
8.  הדלק מתג הפעלה ראשי – המנורות הכחולות דולקות מסמנות שהמכונה פועלת. המכונה 

תבצע מספר פעולות שטיפה במים.
9.  הכנס מיכלי סבון בפתחים המיועדים לכך ורוקן את כל תוכן המיכלים לתוך המכונה.

שים לב למלא את תוכן המיכלים הנכונים במיקום הנכון - צהוב בצד ימין וירוק בצד שמאל.
10.  הנח את מגש הכוסות בחלק העליון.

11.  המכונה מוכנה לפעולה.
בהתקנה על השיש - ניקוז לכיור.

הנח את צינור הניקוז בכיור בצורה ישירה וללא הפרעה כאשר פתח היציאה מופנה כלפי מטה.
שים לב:

הניקוז לכיור עלול לגרום ללכלוך בכיור. כמו כן יש להקפיד שפתח היציאה יהיה כלפי מטה ויהיה 
תפוס היטב כך שלא יזרמו מים מלוכלכלים על פני המשטח.

התקנה
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בהתקנה של צנרת מתחת לשיש
•  יש לקדוח חור בשיש להעברת צינורות המים והניקוז. שים לב לקדוח חור בקוטר המתאים 

בהתאם לצינורות בהם אתה משתמש בהתקנה.
•  התקן מתאם לצינור הניקוז – שימוש במתאם לסיפון לחיבור מדיח, במידה וההתקנה היא 

תחת השיש.
•  וודא כי צינור הניקוז אינו מקופל בדרך והוא נמצא בשיפוע קבוע לאורך כל הדרך. קיפולים 

בצינור עלולים לגרום לסתימות והצפות בתוך המדיח ומחוצה לו.

נתונים טכניים של הפרשכאפ

חיבורי מים: כניסה: "3/4
יציאה: צינור של מכונת כביסה 19 מ"מ קוטר חיצוני.

(הצינור מגיע עם גומייה בקצה שהקוטר הפנימי שלה 19 מ"מ).
                            

התקנה

מתח 
כניסה 

 230
וולט

2200 ואט
פיוז 16
אמפר 
מינימום

משקל ללא
דטרגנט 

1.45 ליטר32 ס“מ45 ס“מ40 ס“מ5 ק“ג

נפח כל
מיכל  רוחבגובהעומק הספק   

12




