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לפני שימוש ראשון

במקרה 	  תקינותם.  את  ובדקו  המכשיר  חלקי  כל  את  מהאריזה   הוציאו 
ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
האריזה  על  לשמור  ניתן  ידם.  להישג  מחוץ  וכו'(  קלקר  קרטון,  קופסאות 

לצורך אחסון עתידי.    
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.	 
בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש 	 

להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. 
הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי

על המוטבע  הסימן      חוזר.  לשימוש  הניתנים  מחומרים  בנוי  זה   מכשיר 
האירופי  האיחוד  לתקנות  בהתאם  מציין,  הנלווים  המסמכים  על  או   המוצר 
 ,)WEEE( משומש  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  ופינוי  לסילוק   EC/96/2002 
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
לרשות התקשרו  נוסף,  למידע  ואלקטרוני.  חשמלי  ציוד  למחזור   המתאים 
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 

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

 	1200/1800W :שני גופי חימום
גוף חימום קוורץ / הגנת טרמוסטט / מתג הגנה מהתהפכות.	 
את 	  שמור  הבאות,  ההוראות  את  בעיון  קרא  אנא  בתנור  השימוש  לפני 

החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
לאחר הסרת האריזה בדוק שהתנור המצב תקין.	 
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.	 

הוראות בטיחות:

הימנעו מאחסון מאחורי דלת	 
השתמש רק במתח  חשמל המצוין על לוח הדירוג של התנור.	 
אין לכסות או להגביל את זרימת האוויר מהתנור, המכשיר עשוי להתחמם 	 

יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה.
אין לכסות את סורגי התנור, לשמור כל חפץ במרחק מטר מהחזית הצדדים 	 

ומהצד האחורי של המכשיר.
אזהרה: אין להתקין את התנור קרוב לווילונות ולחומרים דליקים אחרים.	 
אין להניח את המכשיר ליד מקור חום בעל קרינה .	 
אין להפעיל את התנור באזורים יש בנזין, צבע או חומרים דליקים אחרים 	 

הנמצאים בשימוש או באחסון.
מכשיר זה מתחמם בעת השימוש אין לגעת במכשיר בעור חשוף כדי למנוע 	 

כוויות, בעת הכיבוי יש להשתמש בידיות נשיאה.
אין לשים על המכשיר בגדים לייבוש.	 
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש.	 
אין להכניס או לאפשר כניסת חפצים זרים לפתח האוורור ופתח הפליטה, 	 

הדבר עלול לגרום להתחשמלות שריפה או נזק למכשיר
סכנת	  עלול  המכשיר  לתוך  להיכנס  לנוזל  לאפשר  או  בנוזל  לטבול   אין 

התחשמלות.
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או 	  ליפול  עלול  או במקום שהוא  רטוב  על משטח  אין להשתמש במכשיר 
להידחף לתוך מים.

אין לגעת במכשיר שנפל למים,כבה את מתח החשמל באופן מיידי.	 
אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות 	 

המאושרת ע"י היצרן.
אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות	 
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי או תעשייתי.	 
השתמשו במכשיר רק לפי הוראות אלו,כל שימוש אחר אינו מומלץ על ידי 	 

היצרן ועלול לגרום לשרפה, הלם חשמלי או פציעה
יש להסיר את מוך האבק באופן קבוע  תוך כדי ניתוק המכשיר ע"י שואב 	 

אבק
גשם	  של  כניסה  סכנת  קיימת  לחלון  מתחת  זה  במכשיר  להשתמש   אין 

והתחשמלות.
ניקוי שוחקים, יש לנקות בעזרת מטלית לחה )לא 	  אין להשתמש בחומרי 

רטובה( תמיד לנתק מהחשמל לפני הניקוי .
תוך	  קבוע   מיקום  שהוחלט  עד  חשמל  למקור  המכשיר  את  לחבר   אין 

התאמה לשימוש.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה , כביסה או מקומות דומים 	 

אשר עלולים לחשוף אותו ללחות, מים.
תמיד להפעיל על משטח ישר ושטוח	 
כבו את המכשיר, והשתמשו אך ורק בידיות 	 
ולהוות 	  חום  של  להצטברות  לגרום  עלול  מגולגל,  הכבל  אם  להפעיל  אין 

סכנה.
 לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך 	 
אין למשוך את תקע החשמל מהשקע .	 
כאשר המכשיר לא בשימוש יש לנתקו מהשקע	 
במהלך שימוש במכשיר אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים חמים.	 
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אין להכניס את הכבל מתחת לשטיח .	 
אין לסובב , או לכרוך כבל סביב המכשיר שכן הדבר עלול לגרום לבידוד 	 

ולהחלשת המכשיר, יש לוודא תמיד שהכבל הוסר לחלוטין מהאזור לפני 
השימוש.

אין להכניס את המכשיר לקופסה סגורה או למקום סגור עד שהוא התקרר	 
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולת פיזית, 	 

חושית או נפשית מופחתת, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן קיבלו פיקוח או 
הוראה בדבר שימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.

ילדים צריכים להיות תחת פיקוח ליד התנור כדי להבטיח שאינם משחקים 	 
עם המכשיר.

אין למקם את המכשיר תחת שקעים או וילונות וחומרים דליקים אחרים.	 
אין להשתמש ברדיאטור עם מתכנת,קוצב זמן או התקן אחר המחבר את 	 

הרדיאטור לזינה באופן אוטומטי,מכיוון שקיימת סכנה אש אם הרדיאטור 
ידי על  להחליפו  יש  ניזוק,  החשמל  כבל  אם  נכון  לא  ממוקם  או   מכוסה 

חשמלאי מוסמך כדי למנוע סכנה.
הימנע	  רטובים,  משטחים  על  או  לבית  מחוץ  במכשיר  להשתמש   אין 

משפיכת נוזלים על המכשיר.
אזהרה: בכדי למנוע מחימום יתר או כל סכנה של שריפה, אל תכסה את 	 

המכשיר. 
אל תשתמש במכשיר בעזרת תוכנה כלשהי, טיימר או שעון שמפעיל את 	 

המכשיר באופן אוטומטי. סיכון שריפה עלולה לגרם במקרה שהמכשיר אינו 
עומד יציב או המכשיר מקומם בעקיפין או המכשיר מכוסה.

־מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן בקרת טמפרטורה, אין להשתמש במ	 
כשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר 

בעצמם אלא אם יש פיקוח.
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סקירה:

ידית נשיאה

תרמוסטט
מפסקים

גופי חימום

הרכבה:
יש להפוך בזהירות את המכשיר בכדי להתאים את הגלגלים.. 1
החלק את צלחת הגלגל במקום הנכון.. 2
אבטח את הגלגלים על ידי הידוק אגוז הפרפר.. 3
שים את המכשיר במצב זקוף.. 4
הוצא את הכבל מאוחרי התנור.. 5

הפעלה:
יש להפעיל את התנור באחת מהגדרות אלו:

כוח חימום נמוך	 
כוח חימום גבוה	 
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הערה:
מכשיר זה מתקרר לאט אחרי כיבוי, יש לאפשר לו להתקרר לפני כל תנועה, 
על  יתר  כאשר המכשיר מחומם  קלה.  לתנועה  בידית הנשיאה  יש להשתמש 
את  נתק  מיוחדת,  אבטחה  מערכת  ע"י  אוטומטי  באופן  מתכבה  הוא  המידה 

התנור מהחשמל ואפשר לו להתקרר לפני הפעלתו בשנית.

אחרי סיום השימוש, יש להחזיר את מתג ההפעלה למצב "OFF" ולאחר מכן 
לנתק את אספקת החשמל.

הוראות ניקוי 

אם לא נעשה שימוש במכשיר למשך זמן רב, יש לנקות את פני השטח של . 1
התנור ולשמור אותו באריזתו המקורית, שמור את התנור במקום אוורירי.

השתמש במטלית לחה לניקוי פני השטח של המכשיר, הימנעו מכניסת מים . 2
למכשיר, יבשו את המכשיר לפני שימוש / אחסנה.

אחסון

אם אתם לא מתכננים להשתמש בתנור לפרק זמן ארוך מומלץ לאחסן במקום 
נקי רצוי באריזה המקורית, במקום קריר ויבש.

זהירות: אין לטבול או לחשוף את התנור או את הכבל למים או לכל נוזל אחר!!

אמצעי בטיחות ותחזוקה

יש להוציא את התקע ולתת לו להתקרר לטמפרטורה הרגילה לפני תחזוקה.. 1
יש לנקות אותו לעתים קרובות עם מטלית רכה, חייב למשוך למטה את . 2

הברגים ואומים, להסיר את הרשת לפני ניקוי פני השטח הפנימי של התנור.
אין להשתמש במטלית רכה רטובה או דליקה לניקוי המכשיר, גם אין לתלות . 3

מטלית רכה או דברים דליקים אחרים על התנור, חייב להחזיר את כיסוי 
הרשת ולתקן את הברגים לאחר הניקוי. 

בעת הניקוי, אין להשתמש בבנזין, מדלל, חומרים חמוצים או כל חומרים . 4
כימיים אחרים וחומרים שעלולים לגרום נזק למשטח המחמם בקלות. 

אפשר למכשיר להתקרר לטמפרטורה הרגילה, ולייבש אותו, ולארוז אותו . 5
בזהירות, ולאחר מכן לאחסן במקום יבש ומאוורר.
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תעודת אחריות 

של. 1 התקינה  לפעולתו  מלאה  טכנית  לאחריות  כבטחון  ניתנת  זו   תעודה 
המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

או . 2 חלק  כל  ללא תשלום  להחליף  או  לתקן  היא  זו,  תעודה  לפי  אחריותנו 
לפי ואשר  כפגום  לנו  יראה  אשר  המוצר,  של  הפעולה  ממנגנון   חלקים 
שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל 

סדירה.
האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 3
אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר . 4

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 . 5
אשר לפי שיקול דעתנו:

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

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או  
ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או  

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

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא:

מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.. 1
יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 2
נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 3
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רשימת תחנות שירות
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תעודת אחריות



12

NOV2900 תנור חימום קוורץ


