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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה



3

4הוראות  בטיחות

7לפני שימוש ראשון

7פינוי

8יתרונות בטיחותיים

9תכונות

10חלקים

14לוח הבקרה

16כיוון לחץ

17נקיון

18תפעול

23תקלות נפוצות

26רשימת תחנות שרות

27תעודת אחריות

תוכן עניינים



DAV 1820 | סיר לחץ חשמלי

4

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן . 1

לשימוש עתידי.
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש . 2

במכשיר שלא בהתאם להוראות.
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית . 3

או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא . 4

מופעל בקרבת ילדים. 
השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין . 5

לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי )כולל צלילים או . 6
ריחות חריגים( או פגיעה פיזית )כולל חדירת נוזלים( בגוף המכשיר, בסיר 

הפנימי, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, 
תיקון או התאמה. 

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת . 7

הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה - 15 
אמפר. מומלץ קו מתח   נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו 

מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי 
מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל 

מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. 
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה )כבל החשמל( של . 8

המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל 
בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקה במשיכת תקע 

החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש 
בהתקן ניתוק )מפסק( ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן 

לשימוש. 
יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך. . 9

אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

הוראות בטיחות
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הוראות בטיחות

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור . 10

חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 
נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן . 11
השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.. 12
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר . 13

אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת 
שליטה מרחוק נפרדת.

יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. 14

תפעול
השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל . 15

בטעות. יש לשמור עליו לבל יחבט ולהגן במיוחד על הסיר הפנימי שלא 
יתעקם.

יש להזהר שלא להפעיל על המכשיר כוח לא סביר. אין להכניס פנימה בכוח . 16
את הסיר הפנימי ואין לנסות לפתוח בכוח את המכסה!

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(.. 17
אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.. 18
הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו . 19

מרווח אוורור מכל צד שלו ולפחות מטר וחצי מתחת לתקרה כדי שלא 
תנזק מהאדים. 

אל תפעילו את המכשיר בטווח 2 מטר ממכשירים אלקטרוניים ביתיים . 20
אחרים כגון מערכת אודיו או טלוויזיה.

יש להרחיק מהמכשיר מכשירים המחוללים שדה מגנטי או מגנטים קבועים.. 21
אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת . 22

פציעה, שריפה או התחשמלות!
אין לעשות שימוש נפרד בסיר הפנימי לבדו.. 23
אין להפעיל את המכשיר ללא הסיר הפנימי.. 24
אין למלא את הסיר הפנימי מעבר לסימון MAX המציין את הקיבולת . 25

המירבית.
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הוראות בטיחות

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת . 26
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין לעטוף את המכשיר או חלקים ממנו ברדיד אלומיניום.. 27
אין להכניס פנימה לתוך המכשיר עצמים זרים ממתכת.. 28
בעת הכנסת הסיר הפנימי למכשיר, יש לוודא יש לוודא שלא נצמדו אליו . 29

מבחוץ עצמים זרים או לכלוך.
אין להניח דבר על המכסה בזמן פעולת המכשיר, כולל מגבת או סמרטוט.. 30
אין להניח את המכשיר על "פלטה חשמלית".. 31
חלקים חמים!  אין לגעת בסיר הפנימי בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש . 32

להשתמש בידיות או בכפפות.
בעת סגירת המכסה, וודאו שנשמע צליל נקישה כאישור לכך שהסגירה . 33

נעשתה בצורה הרמטית. 

אין לנתק מהחשמל במהלך הפעולה מבלי לכבות קודם.. 34
אין לחסום בצורה כלשהי את פתח פליטת הקיטור.. 35
אין לדחוף, או למשוך, בכח את התקן הבטיחות נגד לחץ יתר שעל המכסה.. 36

לאחר סיום הבישול, אין לנסות לפתוח את המכסה עד שפין חיווי הלחץ . 37
יהיה למטה.
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אין לנסות לכוון את בקרת הלחץ כדי שלא ישתחרר קיטור באופן לא צפוי.. 38

נגבו את המכשיר מבחוץ  לאחר השימוש.. 39
נקו את המכשיר לעיתים קרובות והקפידו במיוחד לבדוק שאין לכלוך . 40

המפריע לסגירה הרמטית.
אין לטבול את המכשיר במים.. 41
יש לבדוק תקופתית את התעלות בווסת הלחץ, המאפשרות הוצאת אדים, . 42

שהן אינן סתומות.
אין לפתוח את המכל עד להורדה מספקת של לחץ.. 43

הוראות בטיחות

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על  
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 

המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 

חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 

לפני שימוש ראשון

יש להסיר את כל חומרי האריזה ולהרחיק אותם מילדים קטנים - סכנת חנק!	 

יש לנקות את כל החלקים הפנימיים באמצעות מטלית לחה. 	 

בעת השימוש הראשון עלול להיות מעט ריח לא מזיק שנעלם לאחר זמן קצר.	 
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יתרונות בטיחותיים

כאשר הלחץ בסיר עובר סף מסויים, מנגנון הבטיחות נעילת מכסה
מונע מהמכסה להפתח במהלך הפעולה.

בקרת סגירת 
כאשר המכסה אינו סגור טוב, לא יווצר לחץ בסיר.מכסה

תהליך בקרת לחץ תלת שלבי מונע לחץ עודף.בקרת לחץ

חיווי המתריע על לחץ שקיים בסיר.חיווי לחץ

במקרה שמתפתח עודף לחץ בסיר, הוא משוחרר החוצה.מניעת לחץ יתר

אבטחת פתיחת 
מכסה

כאשר לוחצים על כפתור פתיחת המכסה כשיש לחץ 
בסיר, הוא משוחרר החוצה.

כיבוי אוטומטי 
בתחממות יתר

כאשר הטמפרטורה בסיר עולה יותר מדי, נכנס לפעולה 
מנגנון כיבוי אוטומטי.

חיישן 
חיישן פנימי מבטיח בקרת טמפרטורה מדוייקת.טמפרטורה

התרעת 
התחממות יתר

כאשר הטמפרטורה בסיר עולה יותר מדי, מופעלת 
התרעה למניעת שריפה.

אום אבטחה צידי להגנה נוספת מפני לחץ יתר.אום בקרת לחץ

כיסוי להגנה נוספת מפני פגיעה מהקיטור הנפלט בלחץ כיסוי הגנה
מהסיר.
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תכונות

עם המכשיר מסופקת חוברת מתכונים מהודרת.	 חוברת מתכונים

 
תוכנית לחמום מחדש של מזון מוכן.	 חימום

RSV 	 .תוכנית לתזמון מראש של סיום פעולה

מבחר אביזרים כולל כלי מדידה.	 אביזרים

אפשרות בחירה מתוך 3 דרגות לחץ.	 דרגות לחץ

12 התקני בטיחות.	 בטיחות מוגברת

חיישן ייעודי המתריע כאשר הסיר הפנימי אינו במכשיר.	 חיישן

ציפוי ייעודי נגד התעבות.	 ציפוי



DAV 1820 | סיר לחץ חשמלי

10

חלקים 

פתח שחרור קיטור

ידית בקרת לחץ

חיווי לחץ

כבל חשמל

לוח בקרה

4 כפיות 
מדידה

2 כוסות 
הור' הפעלהחוב' מתכוניםקערת אידוימדידה

אביזרים

מבחוץ

פתיחת/סגירת מכסה
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חלקים 

בקרת לחץ

חיווי לחץ

התקן

הגנת לחץ יתר

אטם לחץ

סיר פנימי

ניקוז מים

פלטת חימום

חיישן טמפרטורה
גם חיישן לסיר הפנימי

מבפנים

תקין

לא תקין

זהירות! אין לדחוף מטה את הפין המרכזי.
אם הוא נתקע בתוך החלק מהגומי, הוציאו את 

החלק מהגומי והחזירו את הפין למצבו הרגיל 
כדי שקיטור לא ידלוף החוצה במהלך השימוש.
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חלקים 

פרוק והרכבת הגנת לחץ יתר

אם התקן ההגנה בפני לחץ יתר, אינו "יושב" טוב במקומו, קיטור דולף החוצה ומחמם את המכסה. הקפידו 	 
להרכיב על פי ההוראות ואם דולף קיטור למרות זאת, פנו ללא דיחוי לשרות.

אם אטם הלחץ והתקן ההגנה בפני לחץ יתר, מתבלים במשך הזמן. מומלץ לבדוק אותם אחת לחצי שנה או שנה 	 
ולהחליפם לפי הצורך.

כדי להסיר את התקן ההגנה . 1
בפני לחץ יתר, משכו בכיוון 

החץ את החלק מהגומי שבצד 
הפנימי של המכסה. 

החלק מהגומי עם התקן ההגנה . 2
בפני לחץ יתר, לאחר שהוצא 

מהמכסה.

לחצו מטה עם האצבע את הפין . 3
בכיוון החץ.

התקן ההגנה בפני לחץ יתר, עם . 4
הפין לחוץ מטה.

הכניסו את התקן ההגנה בפני . 5
לחץ יתר, לחור שבמכסה וסובבו 

אותו כדי שיינעל במקומו. 

התקן ההגנה בפני לחץ יתר, . 6
כשהוא נעול במקומו. 
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חלקים 

מבנה מכלול בקרת הלחץ

הרכבת מכלול בקרת הלחץ

הניחו את בית הְנִחיר בחור שבמכסה הלחץ והדקו את האום. )התאימו את . 1
מכלול הְנִחיר לחריץ כמתואר באיור 1(.

סובבו ונעלו במקום את מכלול הְנִחיר )כך שהחריץ יחפוף לחלק המסומן . 2
בחץ הקטן שבאיור 2(.

הניחו את בקרת הלחץ בחפיפה לחריץ שבמכלול הְנִחיר כמתואר באיור 2. . 3
וודאו שנשמע צליל נעילת בקרת הלחץ כמתואר באיור 3.

התאימו את כיסוי הקיטור בסיבוב בכיוון השעון עד שנשמע צליל נעילה.. 4
אל תפרקו את דיסקיות הגומי האדומות הצמודות לכל חלק. אם הן יאבדו הקיטור ידלוף החוצה.	 

יש לפרק את פתח שחרור הקיטור ובקרת הלחץ לצורך ניקוי. אם נמצא חלק שניזוק, פנו ללא דיחוי לשרות.	 
נקו את כל החלקים במים זורמים והרכיבו חזרה על פי ההוראות. 	 
מסוכן בהחלט להפעיל את המכשיר אם לא כל החלקים מורכבים נכון במקומם או אם נגרם להם נזק.	 

איור 1
אטם קיטור

כיסוי קיטור

בקרת לחץ

מכלול ְנִחיר

ְנִחיר

בית ְנִחיר

קפיץ

פין ְנִחיר

בית ְנִחיר

מכסה לחץ

אום

איור 2

איור 3
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לוח הבקרה 

חימום מחדש של 	 
מזון מוכן

הגדרת זמן 	 
וטמפרטורה

העלאת ערך	 

הורדת ערך	 

התחלת פעולת 	 
בישול

בחירת תוכנית 	 
מוכנה

הפעלה 	 
מתוזמנת מראש

ביטול תוכנית	 
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לוח הבקרה 

דיסה

אפיה

קציצות

משקה 
חם

יוגורט

מותאם 
אישית

טיגון

בישול 
איטי

בישול

אידוי

צליה

זמן נותר

טמפרטורה

בישול

חימום

רוטב

משמעות הכפתורים והחיוויים

חימום מחדש של 	 
מזון מוכן

הגדרת זמן 	 
וטמפרטורה

העלאת ערך	 

הורדת ערך	 

התחלת פעולת 	 
בישול

בחירת תוכנית 	 
מוכנה

הפעלה 	 
מתוזמנת מראש

ביטול תוכנית	 
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כיוון לחץ 

סיר לחץ חשמלי זה מאפשר הפעלה בשלוש דרגות לחץ: 0.7, 0.5 ו- 0.3 ק"ג לסמ"ר.
יש להסיט את ידית בקרת הלחץ לדרגת הלחץ הרצויה.

לפני פתיחת המכסה, יש להסיט את ידית בקרת הלחץ ימינה לשחרור הלחץ.

˃ שחרור לחץ   הגברת לחץ ˂
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נקיון 
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין 	 

עד להתקררות מלאה של המכשיר.

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.	 

אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.	 

מכשיר לא נקי ידיף ריח רע.	 

פנים הסיר	 
כדי שלא לפגוע בציפוי, נקו במטלית 

רכה או בספוג רך עם מעט חומר 
לניקוי כלים ושטפו במים זורמים.

ניקוז מים	 
נגבו במטלית יבשה.

מכסה לחץ	 
פרקו כמתואר קודם ושטפו במים 

זורמים. הקפידו ליבש לפני השימוש.

פנים המכשיר	 
נקו כל לכלוך שנכנס פנימה 

באמצעות מטלית מעט לחה.

פתח יציאת קיטור	 
לאחר השימוש פרקו בסיבוב את 

כיסוי יציאת הקיטור, נקו באמצעות 
ספוג עם מעט נוזל לניקוי כלים 

ושטפו במים זורמים. 
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תפעול 

1 . Menu" לחצו על כפתור
Selection" לבחירת תוכנית 

הבישול הרצויה. 

משך זמן התוכנית מהבהב . 2
בתצוגה.

3 . "Cook Start" לחצו על כפתור
כדי להתחיל בתוכנית הבישול.

כאשר נדרש שינוי משך הזמן, . 4
לחצו על כפתור "UP" או 

"DOWN" לשינוי הדקות ואשרו 
 ."Setting" בלחיצה על כפתור

לחצו על כפתור "UP" או 
"DOWN" לשינוי השעות ואשרו 

 Cook" בלחיצה על כפתור
."Start

כאשר נדרש שינוי טמפרטורה, . 5
לחצו על כפתור "UP" או 

"DOWN" )בתוכניות תומכות( 
לאחר שינוי השעות ואשרו 
 Cook" בלחיצה על כפתור

 ."Start

בסיסי
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תפעול 

לאחר הבישול המכשיר עובר . 1
למצב חימום. הזמן שעבר מוצג 

לצד הטמפרטורה. 

לחצו על כפתור "UP" או . 2
"DOWN" לשינוי הטמפרטורה.

3 . "Setting" לחצו על כפתור
כדי להחליף בין תצוגת 

הטמפרטורה הנוכחית לבין 
תצוגת הטמפרטורה שכוונה.

לחצו על כפתור "Cancel" כדי . 4
לשמור ולחזור למסך התצוגה 

הראשי.

שינוי טמפרטורת חימום
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תפעול 

לחצו על כפתור "RSV" במסך . 1
התצוגה הראשי. הגדרת היצרן 
היא דחיית מועד סיום תוכנית 
הבישול ב- 8:00 שעות. שימו 
לב שלא כל תוכניות הבישול 

תומכות בבישול מתוזמן מראש.

במסך בישול מתוזמן, כל לחיצה . 2
על כפתור "Setting", מחליפה 

בין תכנות משך דחיית מועד 
סיום תוכנית הבישול ובין תכנות 

תוכנית הבישול הרצויה.

לחצו על כפתור "UP" או . 3
"DOWN" לשינוי משך דחיית 

מועד סיום תוכנית הבישול 
)בקפיצות של 10 דקות( ואשרו 

."Setting" בלחיצה על כפתור

לחצו על כפתור "UP" או . 4
"DOWN" לשינוי משך זמן 

הבישול )בקפיצות של דקה 
אחת( ואשרו בלחיצה על כפתור 

"Setting". לחצו על כפתור 
"UP" או "DOWN" לשינוי 

השעות )בקפיצות של שעה 
אחת(.

בישול מתוזמן מראש
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לאחר תכנות משך דחיית מועד . 5
סיום תוכנית הבישול, תוכנית 

הבישול הרצויה ומשך הזמן 
שלה, לחצו על כפתור RSV או 
"Cook Start" כדי להפעיל את 

ספירת הזמן לאחור.

ספירת הזמן לאחור מתעדכנת . 6
כל דקה.

אם משך דחיית מועד סיום . 7
תוכנית הבישול קצר ממשך 

הזמן של תוכנית הבישול היא 
תתחיל מיידית.

במסך בישול מתוזמן, לחיצה על . 8
כפתור "Setting", מציגה למשך 

3 שניות את משך דחיית מועד 
סיום תוכנית הבישול ואחר כך 

התצוגה מתחלפת למשך הזמן 
שנותר.

בישול מתוזמן מראש
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תפעול 

1 . "Reheat" לחצו על כפתור
במסך התצוגה הראשי. הגדרת 

היצרן היא משך זמן של 30 
דקות.

במצב חימום מחדש, לחצו . 2
 "DOWN" או "UP" על כפתור

לשינוי משך הזמן )בקפיצות של 
5 דקות(.

בסיום החימום מחדש, יישמע . 3
צליל על הצג תופיע הכתובית 

."END"

חימום מחדש
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תקלות נפוצות

הבישול אינו 
מסתיים

בדקו חיבור לחשמל.	 

בדקו שלא היתה הפסקת חשמל.	 

בדקו שבחרתם בתוכנית המתאימה ותכנתם אותה נכון.	 

אל תלחצו על שום כפתור שלא לצורך.	 

אם הפין, בהתקן ההגנה בפני לחץ יתר, לחוץ מטה, 	 המכסה לא נפתח
סובבו ימינה את ידית בקרת הלחץ לפתיחת המכסה.

התצוגה 
נגבו את המים שהתעבו עליה.	 מטושטשת

קיטור דולף 
מהמכסה

אטם הלחץ התבלה ויש להחליפו.	 

לכלוך מפריע לסגירה הרמטית של המכסה.	 

התקן ההגנה בפני לחץ יתר במצב לא תקין. 	 

אחד מחלקי המכשיר התעוות.	 

נתזי מים 
הקפידו שלא למלא את הסיר הפנימי מעבר למכסימום.	 מהמכסה

בעיה בחיישן הטמפרטורה, נא לפנות לשרות.	 חיווי 

בדקו שאין נוזלים בין הסיר הפנימי לחיצוני.	 קולות נקישה

בדקו שלא שכחתם להכניס את הסיר הפנימי.	 חיווי 
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הערות אישיות 
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9327050הצומת"(

קרית חיים 
מעבדה מרכזית 

אזור הצפון: ש.א. 
אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 מפרץ ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות לסיר לחץ חשמלי

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר . 3
בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא 

הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר


