
מדריך התקנה - מערכת
 (PRO3) 3 קּוֶקר פרו

קראו מדריך זה לפני התקנה ושימוש ראשוני



מבוא

התקנת הפרו 3 צריכה להתבצע על ידי טכנאי חברה מוסמך

PRO3 - 3 פעולת מערכת קוקר פרו

מערכת קוקר כוללת מיכל קטן המחובר למקור אספקת מים קרים מתחת לכיור ולברז פלקס. ניתן לקבל מהברז 

מים רותחים ומי ברז. בתוך המיכל המים מחוממים באמצעות חשמל עד לטמפרטורה של 108°C לערך, ונשמרים 

בטמפרטורה זו. למיכל קוקר פרו 3 קיבולת של 3 ליטרים. לפני שהמים יוצאים מהמיכל הם מטוהרים באמצעות 

מסנן מים ®HiTAC )פחם פעיל בטמפרטורה גבוהה(. מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים מרשת 

אספקת המים בלבד.

ברז פלקס מצויד בטבעת הפעלה בטיחותית להגנה מפני שימוש על ידי ילדים באמצעות לחיצה )כפולה( וסיבוב, 

הניתנת לזיהוי בקלות על ידי מבנה הצלעות המחוספס שלה. ברז פלקס מבודד היטב. למרות כל התקני הבטיחות 

המשולבים במוצר, על כל המשתמשים במערכת קוקר לזכור את הסיכונים הכרוכים בשימוש במים רותחים. שימוש 

בלתי נכון עלול לגרום לפציעה. לכן נא לקרוא היטב את המדריך לפני השימוש.

התקנה, תחזוקה ואחריות

ניתן להתקין את מערכת קוקר כמעט בכל מקום בתנאי שיש מרחב מספיק למיכל, שקע חשמלי של 16 אמפר 

ומקור אספקת מים. מערכת קוקר מסופקת עם ערכת חיבור נוחה לשימוש )הכוללת את שסתום הכניסה הנחוץ 

למערכת קוקר( להתקנה פשוטה וקלה. יש להחליף את מסנן ®HiTAC שבתוך המיכל אחת ל-3 שנים. אסור לחבר 

את מערכת קוקר למתקן מים מנטרל מלחים או מרכך מים המפחית את רמת ה-pH במים. ההתקנה תבוצע 

על ידי טכנאי מוסמך.

למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה.

תקופת האחריות הנה שנתיים על פי תעודת האחריות של החברה.



משתמשים

ברז קוקר מתאים לשימוש על ידי ילדים מעל גיל שמונה. כמו כן אנשים עם יכולות גופניות, חושיות ושכליות 

מוגבלות ובתנאי שהם נתונים להשגחה או קיבלו הדרכה מתאימה על השימוש הבטיחותי במוצר. יש ליידע את 

מי שאינם מכירים את מערכת קוקר על השימוש הבטיחותי והסכנות האפשריות הכרוכות בשימוש בברז המים 

הרותחים. נא לשים לב: שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה. יש למנוע מילדים מלהשתמש בברז כצעצוע ולא 

להרשות לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה. יש להרחיק את התקע מהישג ידם של ילדים קטנים. 

מומלץ שאנשים עם בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש במערכת.

מערכת קוקר מתאימה לשימוש ביתי ומסחרי כגון במטבחי צוות בחנויות, משרדים, משקים ושטחים עסקיים אחרים, 

ולמבקרים בבתי מלון, מלוניות, בתי הארחה ומתקני אירוח אחרים.

יש לפעול תמיד על פי שיטת ההתקנה המתוארת במדריך זה. נא להימנע משפיכת מים על התקע. אם התקע פגום 

ניתן להחליפו על ידי טכנאי מוסמך בלבד. נא להקפיד לתת למיכל להצטנן כהלכה לפני ניתוקו. הדרך המהירה 

ביותר לעשות זאת הנה כך: השביתו את מערכת קוקר, אך השאירו את התקע בשקע החשמל. אז פתחו את ברז 

המים הרותחים וסגרו אותו מיד כאשר המים מתחילים להתקרר. ניתן למצוא הסבר מפורט יותר לניתוק המיכל 

בפרק ה'.

www.quooker.co.il :ניתן גם למצוא את מדריך ההתקנה באתר האינטרנט של החברה בכתובת

יבואן: קוקר ישראל מיוצגת על ידי גומא שירותי סחר בע"מ, רח' רותם המדבר 2, פארק עסקים דרומי, קיסריה. 



יצרן: חברת קוקר בע"מ, מהכתובת Staalstraat 13, 2984 AJ Ridderkerk )הולנד( מצהירה בזאת, על אחריותה 

הבלעדית, כי המוצר קוקר פרו 3 תואם לתנאי ההוראות הבאות של האיחוד האירופי:

)LVD( הוראת המתח הנמוך EU/2014/35 -

)RoHS( הוראת ההגבלה על חומרים מסוכנים EU/2011/65 -

  )EMCD( הוראת התאימות האלקטרומגנטית EU/2014/30 -

- EC/2009/125 הוראת התכנון האקולוגי של מוצרי אנרגיה

- EU/2014/68 הוראת ציוד הלחץ

ועומד בתקנים הבאים:

בטיחות כללית של מוצרי חשמל ביתיים ומוצרי חשמל דומים אחרים

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

 EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012 + A11:2012/AC:2013 + EN

60335-2-15:2016

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010

)EMF( חשיפת הציבור לשדות אלקטרומגנטיים

EN 62233:2008 + AC:2008

)EMC( תאימות אלקטרומגנטית

EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

הגבלת חומרים מסוכנים

EN 50581:2012

SII 1505- part 1 מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי- סינון וטיהור

תקן ישראלי ת"י -1505 חלק 1

מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

תקן ישראלי ת"י 5452

הצהרת תאימות

הולנד, ריידרקירק, 1 באוגוסט 2020

נילס פטרי, מנהל 



מפרט טכני

פרו PRO3 - 3מיכל

230Vמתח חשמלי

1600Wהספק חשמלי

3 ליטריםתכולה

10 דקותזמן חימום*

10Wצריכת הספק במצב המתנה

46 ס"מגובה מיכל**

15 ס"מקוטר מיכל

kPa 200 )2 בר(לחץ מים מינימלי

kPa 600 )6 בר(לחץ מים מרבי

kPa 800 )8 בר(לחץ הפעלה מרבי

108°Cטמפרטורת הפעלה מרבית במיכל

40°Cטמפרטורת סביבה מרבית

62 כוסות/שעהמספר כוסות מים רותחים בשעה

98-100°Cטווח טמפרטורה

כל 58 שניות 1 כוסמזיגת כוס 

12 ליטרים/שעהכמות מים רותחים בשעה

- נתיך טמפרטורה מקסימאלית תכונות בטיחות

בר(   8( קילו-פסקל   800 של  בלחץ  מים  לכניסת  קומבינציה  שסתום   -

חשמלישסתום סגירת מים

HiTAC® פחם פעיל בטמפרטורה גבוההמסנן מים

מפחית כלור דרגה 2 ומפחית טעם וריחות של כלורתכונות טיהור מים

36 חודשים/5500 ליטרתוחלת החיים של מסנן

*אלו הם ערכים ממוצעים.
**אין כל הגבלות לגבי גודל ארון נדרש וכן לגבי הצבת אביזרים אחרים בצמוד לפרו 3.

ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים.
בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

פלקס - Flexברז

35 מ”מגודל חור ברז

טמפרטורה מומלצת למים חמים מברז 

60°Cראשי

כןטבעת בסיס ברז זמינה



תכולת האריזה

1.  ברז פלקס, צינורות, טבעת אטימה קטנה, טבעת מתכת, טבעת מתוברגת עם שני ברגים,    

    מצמד עם צינור מים רותחים, תומך ברז לבן )למשטחי עבודה דקים(, שתי רשתות סינון  

     מים נכנסים וכלי שחרור מהיר.

הערה: השתמשו בצינורות הגמישים החדשים המצורפים למכשיר, אין לעשות שימוש חוזר בצינורות גמישים ישנים.

 

ס
ק
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Contents of the pack

1.  

boiling water hose, white tap support )for thin work tops(, two inlet hose screens and quick-

release tool

1



מיכל פרו 3  .2

3. שסתום כניסת מים קוקר עם טבעות אטימה 

וסת מים זוויתי עם מסנן וטבעת  .4
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2. PRO3 tank

3. 

4. 
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2. PRO3 tank

3. 

4. 
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2. PRO3 tank

3. 

4. 
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א סקירה כללית של ההתקנה

א. קידוח חור

ב. התקנת ברז פלקס

ג. חיבור מים

ד. חיבור מיכל

הערה: נא לשים לב כי על המיכל, שסתום הכניסה והשקע להיות נגישים בקלות לצורך תחזוקה.

Overview of the installation

A. Drilling hole

B. Fitting Flex tap

C. Connecting water

D. Connecting tank

Note: Please bear in mind that the tank, inlet valve and socket must remain easily accessible for 

servicing.
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קידוח חור

• הערה: החור של ברז פלקס צריך להיות בקוטר של 35 מ"מ.

• הערה: על המצמד של ברז פלקס לנוע בחופשיות. כאשר הצינור אינו מקופל הוא משתלשל באורך של כ-40 ס"מ 

מתחת למשטח העבודה. יש להתחשב בכך בעת התקנת השקעים החשמליים וכדומה.

א

1. קידוח חור לברז פלקס

בחרו מיקום מתאים לברז פלקס. קדחו 

באמצעות המקדח הנכון חור בקוטר של 35 מ"מ 

במשטח העבודה.
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1. Drilling hole for Flex tap

Select a suitable position for the Flex tap. 

Using the correct drill bit, drill a hole of 

35 mm through the work top.

Drilling hole

•  Note: The Flex tap hole should be 35 mm in diameter.

•  Note: The Flex tap coupling must be able to move freely. When the hose is not withdrawn it 

hangs approximately 40 cm below the work surface. Make allowances for this when fitting the 

power sockets and so forth.

1



התקנת ברז פלקס

• בעת התקנת המיכל יש להתחשב בכך שעל מצמד ברז פלקס לנוע בחופשיות למעלה ולמטה. כאשר הצינור אינו 

מקופל הוא משתלשל באורך של כ-40 ס"מ מתחת למשטח העבודה.

• הערה: בעת התקנת הברז על משטח עבודה דק יש להשתמש בתומך הברז הלבן לפני התקנת טבעת המתכת 

והטבעת המתוברגת סביב הצינורות.

ב

1. התקנת צינורות

חברו את צינורות המים החמים, הקרים 

והמעורבבים לברז.

2. התקנת הברז דרך משטח העבודה

דחפו את הברז דרך החור במשטח העבודה.

3. הידוק לוחית הפליז

השחילו את הצינורות דרך טבעת המתכת 

והטבעת המתוברגת. הציבו את הברז כך שלוגו 

קוקר פונה למשתמש והדקו היטב את טבעת 

המתכת.

4. אבטחת בורגי הברז

הדקו את הטבעת המתוברגת ואבטחו אותה 

באמצעות שני הברגים המסופקים.

�

�

1. Fit hoses

Fit the hot, cold and mixer water hose

to the tap.

2. Tap through work top

Push the tap through the hole in the work 

top.

3. Tighten the brass plate

Place the metal washer and threaded ring 

around the hoses. Adjust the position of 

the tap to ensure that the Quooker logo is 

facing the user and fully tighten the metal 

washer.

4. Securing tap screws

Tighten the threaded ring and secure it 

with the two screws provided.

Fitting Flex tap

•  When installing the tank it is necessary to take into account that the Flex tap coupling must 

be able to move up and down freely. When the hose is not withdrawn it hangs approximately 

40 cm below the work surface.

•  Note: When fitting the tap to a thin work top use the white tap support before placing the 

metal washer and threaded ring around the hoses.
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1. Fit hoses
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to the tap.

2. Tap through work top

Push the tap through the hole in the work 

top.

3. Tighten the brass plate

Place the metal washer and threaded ring 

around the hoses. Adjust the position of 

the tap to ensure that the Quooker logo is 

facing the user and fully tighten the metal 

washer.

4. Securing tap screws

Tighten the threaded ring and secure it 

with the two screws provided.

Fitting Flex tap

•  When installing the tank it is necessary to take into account that the Flex tap coupling must 

be able to move up and down freely. When the hose is not withdrawn it hangs approximately 

40 cm below the work surface.

•  Note: When fitting the tap to a thin work top use the white tap support before placing the 

metal washer and threaded ring around the hoses.
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5. חיבור המצמד

הכניסו את הצינור הנשלף למתאם השחרור 

המהיר של משקולת הנגד וודאו כי קנה הצינור 

מוכנס בשלמותו.

6. התקנת צינור המים של ברז המטבח  

הכניסו את צינור המים של ברז המטבח למתאם 

השחרור המהיר של משקולת הנגד וודאו כי קנה 

הצינור מוכנס בשלמותו.

��

5. Attach the coupling

Click the pull-out hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

6. Fit the mixer water hose

Click the mixer water hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

If necessary

Detach coupling. Use the quick-release 

tool to detach the mixer water hoses from 

the coupling. Press the quickrelease tool 

 

This enables the hose to be extracted.

��

5. Attach the coupling

Click the pull-out hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

6. Fit the mixer water hose

Click the mixer water hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

If necessary

Detach coupling. Use the quick-release 

tool to detach the mixer water hoses from 

the coupling. Press the quickrelease tool 

 

This enables the hose to be extracted.
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5. Attach the coupling

Click the pull-out hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

6. Fit the mixer water hose

Click the mixer water hose into the 

whilst ensuring that the hose stem is fully 

inserted.

If necessary

Detach coupling. Use the quick-release 

tool to detach the mixer water hoses from 

the coupling. Press the quickrelease tool 

 

This enables the hose to be extracted.

בעת הצורך

נתקו את המצמד. השתמשו בכלי השחרור המהיר 

לניתוק צינורות ברז המטבח מהמצמד. לחצו על 

כלי השחרור המהיר כנגד המצמד כדי להחזיקו 

ללא תנועה. כך ניתן לשלוף את הצינור.
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ד חיבור מים

• הערה: מערכת קוקר פועלת בלחץ של רשת המים ויש להתקינה תמיד בצנרת המים עם שסתום הכניסה המסופק.

• יש להתקין את ברז פלקס על פי התקנות המקומיות. ג

1. הפסיקו את אספקת המים

לפני ההתקנה, יש להשבית את ווסתי המים 

הזוויתיים או להפסיק את אספקת המים לברז 

המים הראשי. בעת הצורך יש להתקין את ווסת 

המים הזוויתי המסופק.

2. חברו את שסתום הכניסה

חברו את ברז הכניסה לווסת המים הזוויתי עם 

מסנן המים.

3. חברו את צינורות המים החמים והקרים 

חברו את צינור המים החמים עם מסנן המים 

לווסת המים הזוויתי. חברו את צינור המים הקרים 

עם טבעת האטימה לברז הכניסה.
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stopcock.

2. Connect inlet valve

Connect the inlet valve to the angle 

3. Connect hot and cold water hose

Connect the hot water hose with the water 

the inlet valve.

Connecting water

•  Note: The Quooker operates under mains water pressure and must always be fitted to the 

water pipe with the supplied inlet valve.

•  The Flex tap must be installed according to the locally applicable regulations.
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חיבור מיכל

• מיכל קוקר מסופק עם תקע ישראלי סטנדרטי ומצריך שקע מוארק סטנדרטי של 16 אמפר.

• אם הכבל החשמלי פגום יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן של היצרן או טכנאי מיומן למניעת סכנה.

• טבעת התאורה על ברז פלקס מוארת כאשר המים מתחממים בתוך המיכל.

• כאשר המים מחוממים לטמפרטורה הנכונה הנורית על המיכל תהבהב. 

• הלחצן בצורת Q שבחלקו העליון של המיכל הוא מתג ההפעלה/כיבוי.

ד

1. חיבור המיכל והברז

התקינו את המיכל כהלכה וחברו את שסתום 

הכניסה באמצעות טבעת האטימה הגדולה 

המסופקת. חברו את צינור הברז למתאם שבחלקו 

העליון של המיכל באמצעות טבעת האטימה 

הקטנה ומפתחות ברגים בגודל 10 ו-14.

2. חיבור לחשמל

חברו את הברז באמצעות חיבור כבל הלד לחור 

המצוי בצדו האחורי של מכסה המיכל. חברו את 

המיכל לשקע החשמל. הפעילו את שקע החשמל 

אך אל תפעילו עדיין את המיכל.

3. מילוי המיכל

פתחו את ידית המים הרותחים של הברז ווסת 

המים הזוויתי. בדקו לגילוי נזילות. הדיחו את 

המיכל ביסודיות עד שהמים יהיו צלולים. בתחילה 

יזרמו מים שחורים. זהו פחם פעיל מהמסנן שאינו 

מזיק כלל לבריאות.

4. הפעלת המיכל

הפעילו את המיכל. לאחר שהמים התחממו, יש 

להדיח החוצה את כל תכולת המיכל פעם אחת 

לפני השימוש.

Connecting tank

•  The Quooker tank is supplied with a standard Israeli plug and requires a standard 16 amp 

earthed socket.

•   If the mains lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their agent or a 

qualified technician to prevent hazard.

•   The light ring on the Flex tap will light up to indicate when the water is being heated inside the 

tank.

• Once the water is up to temperature the light on the tank will fade in and out.

• The Q-shaped button on top of the tank is the on/off switch.
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1. Connecting tank and tap

Place the tank in position and connect 

supplied. Connect the tap hose to the 

spanners.

2. Electrical connection

Connect the tap by plugging the LED 

cable into the hole provided at the back 

of the tank cover. Plug the tank into the 

socket. Switch the socket on but not the 

tank yet.

3. Filling tank

Open the boiling-water handle of the tap 

and the angle stopcocks. Check for leaks. 

Flush the tank through until the water is 

completely harmless.

4. Switching on tank

Switch on the tank. After the water has 

heated up, the entire content of the 

use.
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ניתוק המיכל

• לצורך תחזוקה.

• הלחצן בצורת Q שבחלקו העליון של המיכל הוא מתג ההפעלה/כיבוי. ה

1. כיבוי

לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי שבחלקו העליון 

של המיכל כדי להשביתו. השאירו את השקע 

מופעל ואל תנתקו עדיין את המיכל מהשקע.

2. ניקוז

פתחו את ידית המים הרותחים של הברז ותנו 

למים לזרום עד שיתקררו. אז סגרו שוב את 

הידית.

3. בידוד

סגרו את שסתום ההפסקה או ווסת המים הזוויתי 

למים קרים. בדקו כי מערכת קוקר משוחררת 

מלחץ על ידי פתיחת ידית המים הרותחים של 

הברז שנית. אם מערכת קוקר משוחררת מלחץ, 

לא יזרמו מתוכה מים.

4. ניתוק

נתקו את המיכל מהשקע ואת כבל הלד מצדו 

האחורי של מכסה המיכל. נתקו את הצינורות 

והסירו את המיכל. הסירו את שסתום הכניסה 

וחברו מחדש את צינור המים הקרים לווסת המים 

הזוויתי עם טבעת האטימה.

switched on and do not unplug the tank 

from the socket yet.

2. Draining

Open the boiling-water handle of the tap 

and leave the water running until it runs 

cold. Then close the handle again.

3. Isolating

stopcock for cold water. Check that the 

Quooker is depressurized by opening the 

boiling-water handle of the tap again. If 

out of it.

4. Disconnecting

Unplug the tank from the socket and 

the LED cable from the back of the tank 

cover.Disconnect the hoses and remove 

the tank. Remove the inlet valve and 

reconnect the cold water hose to the 

Disconnecting tank

• In case of service.

• The Q-shaped button on top of the tank is the on/off switch.E

הפעלה/כיבוי
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קוקר ישראל

רחוב רותם המדבר 2

פארק עסקים דרומי קיסריה

באולם התצוגה של גומא

04-6279558

info@quooker.co.il

www.quooker.co.il
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