
  FIRE FAN תנור חימום -הוראות שימוש 
 
 . מבוא1

 אנא קראו הוראות אלו בקפדנות לפני השימוש במכשיר. 

. מומלץ לבדוק את מצב המכשיר כאשר הנכם EN-60335-2-30בזרימת חום תואם לתקנות האירופאיות  FIRE FANתנור האוויר 

 ריות.מוציאים אותו מהאריזה; כל פגם שמקורו במפעל מכוסה ע"י האח

 

 . הוראות חשובות בנוגע לבטיחות2

 אין להניח את המכשיר ישירות מתחת לשקע חשמלי. −

 אין לכסות את המכשיר בבגדים או חפצים המפריעים לזרימת אוויר חופשית. כיסוי המכשיר עלול להוביל להתחממות יתר.  −

 מול פתח יציאת האוויר.החשמלי כאשר המכשיר פועל אין להניח את הכבל  −

 להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכה. אין  −

 ס"מ מזרם האוויר החם )וילונות וכד'(. 50אין להניח חפצים דליקים במרחק של עד  −

 נתקו את המכשיר מהחשמל אם ברצונכם לנקותו. האוויר הפנימית והחיצונית.  רשתניקיון יש לשמור על  −

 אין לגעת במכשיר בידיים רטובות.  −

 זוק יש להחליפו באחת מהחנויות המורשות לכך או ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בכדי להימנע מסכנות. אם כבל המתח ני −

המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים בעלי מוגבלות חושית/פיזית )או ילדים( או אנשים ללא ידע וניסיון אלא אם כן הודרכו  −

 י. או שהתבצעה הדרכה בנוגע לאופן השימוש במכשיר ע"י אדם אחרא

 יש לפקח על ילדים בכדי שלא ישחקו עם המכשיר.  −

 
 . הפעלה 3 

 יש לוודא שהמתח החשמלי תואם למתח המופיע על לוחית המכשיר.  −

 . ONחברו את הכבל לשקע והעבירו את המתג למצב  −

 כיבוי. כוונו את המתג למצב עצירה.  −

 
 . תחזוקה4
 

 נתקו את המכשיר מהכבל הראשי לפני ביצוע עבודות תחזוקה. .1

הפנימית והחיצונית. מומלץ שפעולה זו תתבצע  רשתיש לנקות את האבק שהצטבר בכל עונה באמצעות אוויר דחוס המכוון ל .2

 ע"י איש מקצוע. 

 הפנימית והחיצונית באופן קבוע.  רשתאת היש לנקות  .3

 תחת לברז. אין לשים את המכשיר במים או לשטוף מ .4

 . באופן מיידי ע שינויים במכשיר. פעולה זו תבטל את האחריותצאין לפרק או לב .5

 לקבלת שירות.  א.מערכות צרו קשר אם אחד מהנציגים המורשים שלאם הבחנתם בדבר מה שאינו כשורה  .6

 שיש צורך בכלים מיוחדים.  אם כבל המתח ניזוק, יש להחליפו רק באמצעות אחת משירותי התיקון המוסמכים ע"י היצרן מכיוון .7

 

 התרחשות תאונה. להערה: חשוב לבצע ניקיון יסודי של המכשיר לפחות פעם בשנה בכדי לצמצם את האפשרות 



 . כיבוי כתוצאה מהתחממות יתר 5
 

 אם ישנן בעיות של התחממות יתר מערכת הכיבוי תכבה את המכשיר באופן אוטומטי. 

 ת:מצב כזה יש לבצע את הפעולות הבאוב

 יציאת האוויר באמצעות שואב אבק אם יש צורך.  רשתדקות ונקו את  15נתקו את המכשיר מהחשמל. הניחו למכשיר להתקרר במשך 

או למפיץ ממנו  א.מערכות קשר עם שירות הלקוחות שלאם לאחר ביצוע פעולות אלה המכשיר עדיין אינו עובד כשורה, אנא צרו 

 רכשתם את המכשיר לקבלת שירות. 

 

 מילוי של אזהרות אלה. -יצרן לא יישא באחריות לנזק שנגרם לאנשים ו/או רכוש כתוצאה מאיה

S&P  .שומרת על הזכות לשנות את המוצר ללא הודעה מוקדמת 

 

 


