
הוראות הפעלה
AKM 6220 :מיקסר דגם

היבואן:
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ
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הוראות בטיחות
!  יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר 

ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
!  יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרתו המקורית 

כמתואר בהוראות ההפעלה. אין אחריות לשימוש מסחרי 
או שלא בהתאם להוראות.

!  יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י 
היצרן או אושרו על ידו. כמו כן עליהם לעמוד בכל תקן 

שנקבע עבורם. 
!  יש להעמיד את המכשיר על גבי משטח יציב ולהרחיק כל 

דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה 
להימשך.

!  חברו לשקע חשמל מוארק )עם 3 חורים(. יש לוודא 
שאספקת החשמל לשקע היא במתח הנדרש ועומדת 

בעומס הנדרש. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש 
לבצע את ההתאמות הנדרשות ע”י חשמלאי מוסמך. אין 

להשתמש במפצלים או בכבלי הארכה. 
!  אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו 

תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי 
אדם מוסמך אחר.

!  יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת 
החשמל. נתקו מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא 

במשיכת הכבל.
!  שמרו על תקינות כבל החשמל והתקע. אסור לכופף את 

הכבל או למתוח אותו! 
!  אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות.

!  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( 
מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, 

אלא תחת פיקוח. 
!  יש לשמור על מכשיר זה הרחק מהישג יד של ילדים.

!  אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות 
ההפעלה. במקרה של תקלה יש להביאו לתחנת שרות 

מוסמכת.
!  הקפידו לא לגעת בחלקים נעים או לדחוף אצבעות 

לחלקים הפנימיים, תוך כדי פעולת המכשיר.
!  הקפידו לכסות את מכל עיבוד המזון במכסה המיועד לו, 

לפני הפעלת המכשיר.
!  לאחר השימוש יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אין 

לנקות את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
!  מכשיר זה מכיל חלקים חדים. נקו אותו בזהירות.

כל האמור לעיל בכפוף לתעודת האחריות המקורית!

הוראות שימוש
לפני שימוש ראשון

נקו את כל חלקי המכשיר לפני השימוש הראשון.	 

הפעלה
חברו לחשמל.	 

הפעילו ע"י סיבוב קוצב הזמן )"טיימר"( למצב "ON" ללא 	 
הגבלת זמן או לפרק זמן נקוב מדקה עד 12 דקות.

הפסיקו את פעולת המכשיר ע"י סיבוב קוצב הזמן )"טיימר"( 	 
."OFF" למצב

סובבו את בורר מהירות העבודה למהירות הרצויה בין 40 	 
ל-180 סל"ד.

תאור פעולת האביזרים מתייחס גם למהירות המומלצת 	 
עבור כל אחד מהם.

נקיון
הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי.	 

העזרו בָמִרית גמישה )מגרד הבצק( לריקון המכל וניגוב 	 
הרולר.

נגבו מבחוץ במטלית מעט לחה. ניתן להספיג אותה בכמות 	 
קטנה של נוזל ניקוי כלים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי משפשפים או חריפים.	 

את מרבית האביזרים ניתן להכניס למדיח כלים למעט 	 
המקצף ומטחנת הבשר. 

ניתן להפעיל את המיקסר בסיום השימוש במקצפים, עם מי 	 
סבון במכל כדי לנקותם ואחר כך לשוטפם במים נקיים.

סכינים ודיסקיות מתכת יש לנקות בזהירות ולשמן טיפה 	 
בשמן מאכל.
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1.

9.            0–50

2.

6.

10.

3.

7.

4. 5.

8.

Kittel, rulle, kniv, skrapa • Bolle, rulle, kniv, skrape • Skål, rulle, kantskraber, skraber  
Teräskulho, rulla, veitsi, kaavin • Bowl, roller, scraper, spatula • Schüssel, rührwalze,  
teigabstreifer, teigspachtel • Bolle, rouleau, couteau, raclette • Recipiente, rodillo, cuchilla,  
espátula • Contenitore, rullo, coltello, spatola •

2–4 cm
1–2 in

max 7 l, max 7.5 qt max 5 kg, max 11 lb

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

קערה, רולר, מגרדת, מרית

הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

19

Degkrok • Eltekrok • Dejkrok • Taikinakoukku • Dough hook • Knethaken  
Crouchet à pate • Gancho de amasar • Gancio per impastare •

1. 2.

5. 6.            0–50

3.

4.

max 7 l, max 7.5 qt max 5 kg, max 11 lb

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

וו לישה
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

20

Dubbelvisp • Dobbelvisp • Hurtigpisker • Kaksosvatkain • Double beater • Planeten-Schlagwerk  
Batteur double • Batidor doble • Sbattitore a doppia frusta •

1. 2. 3.

4. 5.

max 3,5 l, max 3.7 qt

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מקצף כפול
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

21

kakvisp • kakevisp • kagepisker • vispilä kakku • cake beater • Schneebesen zu Kuchen 
fouet à gâteau • bata a la torta • frusta di torta • 

1. 2.

max 3,5 l, max 3.7 qt max 1 kg, max 2 lb

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

22

Citruspress • Sitruspresse • Citruspresser • Sitrususerrin • Citrus fruit press • Zitruspresse  
Presse agrumes • Exprimidor de cítricos • Spremiagrumi •

1. 2. 3.

4.            25–50 5.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מקצף עוגות בחושות

מסחטת הדרים
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

23

Mixer • Hurtigmixer • Blender • Tehosekoitin • Liquidiser/Blender 
Mixer • Mixeur • Batidora • Frullatore •

1. 2.

4. 5.           Max

3.

6.

!

max 1,7 l, max 1.8 qt

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

ַמְמֶחה )ְּבֶלְנֶּדר(

DAVO Mixer 6220AKM-6290AKM-Wl.indd   11 12-Nov-15   15:31:46



12

הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

24

1.

5.

9.

2.

6.

3.

7.

10a.           25–50 10b.

8.

Kvarn • Kvern • Kødhakker • Lihamylly • Mincer   
Fleischwolf • Hachoir • Picadora de carne   
Tritacarne •

4.

2.

1.

2.

1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מטחנת בשר
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

25

1.

9.

2.

5. 6.

3.

7. 8.

10. 11.            MiN 12.

4.

Korvstoppningshorn • Pølsehorn • Pølsehorn  
Makkarauppilo • Sausage pipe • Wurstrohr  
Embout à sucisses • Tubo para embutidos  
Becco persalsiccia •

2.

1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מתאם להכנת נקניקיות וקובה
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

26

Passertillsats • Moseapparat • Frugtpresser/moser 
Maja-jahedelmäpuserrin • Strainer Passiersatz 
Appareil à passer • Unidad de colado  
Passaverdura •

1. 3.2.

10. 12.11.

4. 5. 6.

8. 9.7.

2.

1.

2.
1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מסננת לריסוק פירוק וירקות

27

14.          50–70 15.13.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

27

14.          50–70 15.13.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

28

5. 6.

9.           50–757.

(10.) 11.

8.

1. 2. 3.

4.

Rivtillsats • Mandelkvern • Riveindsats 
Raastin • Grater • Reibsatz • Rouleay à raper 
Unidad de rallado • Grattugia •

2.

1.

2.
1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

פומפייה
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

29

1. 2. 3.

4.

Spritstillsats • Kakesprøyte • Kageplade • Pursotin 
Cookie attachment • Spritzgebäckvorsatzs   
Accessoire à gateaux • Unidad de embudo 
Stampo per biscotti •

6.

10.          25–50 11.

7. 8. 9.

5.

2.

1.

2.
1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מתאם להכנת עוגיות מעוצבות
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

30

Pastatillsats • Pastasett • Pastasæt • Pastalevyt • Pasta attachments 
Nudelvorsatz • Disque à pates • Unidad para pasta • Trafila per la pasta

5. 6.

10.

9.           25–508.7.

11.

1. 2. 3.

4.

2.

1.

2.
1.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

דסקיות לפסטה
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19
31

Mjölkvarn • Melkvern • Melkværn • Viljamylly • Grain mill 
Getreidemuhle • Moulin à farine • Molinillo de harina 
Macina per cereali •

1. 2.

5. 6a.          25–75

3.

4.

6b. 7.

••••

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

מטחנת פתיתי שיבולת שועל

DAVO Mixer 6220AKM-6290AKM-Wl.indd   19 12-Nov-15   15:31:49



20

הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

32

Grönsaksskärare • Grønnsaksskjærer 
Grøntsagssnitter Vihannesleikkuri • Vegetable slicer  
Gemuseschneider • Coupe-légumes • Tagilaverdure 
Rebanador de ver-duras •

1. 2. 3.

5.

7.

4.

8.           25–75

6.

9a.

9b. 9c.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

אביזר לפריסה וקיצוץ ירקות
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

33

3 extra trummor • 3 ekstra tromler • 3 ekstra tromler  
3 kpl rastinrumpuja • 3 additional drums • 3 zusatztrommeln  
3 tambours différents • 3 tambores adicionales 
3 tambori altri •

1a. 1b. 1c.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

3 מגרדות נוספות
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הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש!!

34

Müslikvarn • Müslikvern • Müslikværn • Hiutalemylly
Flake mill • Flocker • Moulin à céréales • Molinillo de cerales 
Macina per cerali in fiocci •

4. 5.            25–75

1. 2.

6.

3.

Läs säkerhetsföreskrifterna före användning • Les sikkerhetsinstruksene før bruk • Læs sikkerhedsforskrifterne før brug 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä • Read the safety instructions before use • Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch
Lire les consignes de sécurité avant utilisation • Lea las instrucciones de seguridad antes de usar
Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell’uso •

מטחנת קמח וקפה

AKM 6220 :תעודת אחריות למיקסר דגם
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 חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו . 1
כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת )חמש שנים למנוע( מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו . 3
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 אשר לפי שיקול דעתנו:. 4

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 הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.. 5

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

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

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.davomix.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

דירהקומהכניסהביתרחובשכונהמיקודעיר

תאריך רכישהמקום הרכישהמס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוני

חתימה וחותמת המוכר
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AKM 6220 :תעודת אחריות למיקסר דגם
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 חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו . 1
כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת )חמש שנים למנוע( מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו . 3
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 אשר לפי שיקול דעתנו:. 4

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 הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.. 5

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

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

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.davomix.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

דירהקומהכניסהביתרחובשכונהמיקודעיר

תאריך רכישהמקום הרכישהמס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוני

חתימה וחותמת המוכר
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רשימת תחנות שרות

הירמוך 1 )בניין "מולמעבדה ראשית: מחסני יבנהיבנה
08-9327050הצומת"(

08-8525104מרכז מסחרי ב', חנות 24חשמל קמיאשדוד

08-6230017קק"ל 58 בחצראביטןבאר שבע

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

04-8404428האיצטדין 21, קרית חייםש.א אוראלחיפה )מפרץ(

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-5808282רובין 21, רמות ד'יריד בית"רירושלים

02-5804446אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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