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בבקשה הקפידו לקרא את ההוראות הבאות לפני השימוש וההתקנה של תנור הלוגן זה, על מנת למנוע 
נזקים ומצבים מסוכנים. כל שימוש במכשיר זה שאינו נעשה בהתאם לשימוש הייעודי המפורט במדריך זה 

 הוביל לשריפה, קצר חשמלי או פציעה וכן יבטל את תוקפה של האחריות. עשוי ל
 

האחריות אינה מכסה כל פגם, נזק, אובדן, פציעה או פגיעה הנגרמים עקב שימוש לא נכון במוצר. כל הזכויות 

החוקיות מובטחות. לא ניתן לקבוע סייגים לאף אחד מהתנאים שבאחריות או לשנות את תנאי האחריות 

 ים בהתאם לחקיקה מדינית, אשר אינה מאפשרת סייגים או שינויים תחת כל נסיבות שהן. המתוקנ

לפני השימוש במכשיר, הסירו בזהירות את כל חומרי האריזה ובדקו כי המוצר שלם ותקין. במידה ואתם 

 מפיץ. ואל תנסו לתקן אותו; במקום זאת, צרו קשר עם ה אל תתקינו את המכשירמוצאים פגם או נזק כלשהו, 

אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים ויש להשליך את החומרים בהתאם לתקנות השלכת 
 הפסולת המקומיות. 



 אזהרות בטיחות

 .V ~ 50 Hz 230ודאו כי מקור אספקת החשמל שלכם תואם לפרטים המופיעים על לוחית המפרט:  1.1

 ק"ג(.  4לשאת את משקלו את המכשיר ) ודאו כי התורן ובסיסו איתנים ויציבים מספיק על מנת 1.2

. חובה להתקין את המכשיר 2איור כמפורט ב ימינימאלהתקינו את המכשיר תוך שמירה על מרווח התקנה  1.3

הקרוב ביותר למכשיר חייב להיות במרחק של  ההשמשיילכל הפחות וחלק מהרצפה  ס"מ 180במרחק 

 לכל הפחות.  ס"מ 50

מטרים מחפצים דליקים או מחפצים המושפעים מחום )דוגמת  3ד בטווח של עאין למקם את המכשיר  1.4

וילונות, רהיטים, צמחים, שמשיות, חיות מחמד וכיוצא באלו(. קדמת המכשיר חייבת תמיד להישאר פנויה 

 ממכשולים. 

 אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, בריכות שחיה או סאונות.  1.5

 נקודת חיווט חשמלי. לעולם אין להתקין את המכשיר מתחת ל 1.6

פציצים, הנפלטים ממשחות וצבעים, ואשר  המכיל גזים או אדים דליקים או באזוראין להשתמש במכשיר  1.7

 עצמאית מהחשיפה לחום. -יכולים להידלק

 הימנעו ממבנים בעלי תבניות תנועה או רעד היכולות להשפיע לרעה על אורך חייהן של המנורות.  1.8

מ"מ לפחות מכל העמודים ועל ידי כך  3ר החשמל חייב להיות במרחק מתג הניתוק של המכשיר ממקו 1.9

 . IIIלאפשר ניתוק מושלם בהתאם לתנאי עודפי המתח המפורטים בקטגוריה 

 אין להשאיר מכשיר זה עובד כאשר אתם עוזבים את הבית. בצאתכם, ודאו כי המכשיר כבוי.  1.10

אוד בזמן העבודה; מסיבה זו, אין לגעת פני השטח של המכשיר יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות מ 1.11

 . זה עתהאם המכשיר כובה  גם –בהם 

 . זה עתהאם הוא כובה  גםאין לכסות את המכשיר,  1.12

 עד שהמכשיר יתקרר לחלוטין.  ההשמשייאין לקפל את  1.13

 אין להזיז את התורן/ שמשיה כאשר המכשיר עדיין עובד.  1.14

כאשר המכשיר פעיל, רשת  זהירות!ו לגעת בו. אין להניח לילדים או לבעלי חיים לשחק במכשיר א 1.15

 הפליטה של המכשיר עשויה להיות חמה מאוד. 

מכשיר זה אינו צריך לשמש בידיהם של אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות  1.16

חת ו/או הידע הדרושים לשימוש במכשיר, אלא אם הם נמצאים ת ןהניסיוירודות, או שהינם חסרים את 

או עד שיעברו אימון מתאים לשימוש במכשיר. יש להשגיח על ילדים  םביטחונהשגחת אדם האמון על 

 בקרבת המכשיר בכל רגע נתון על מנת לוודא שאינם משחקים עם המוצר. 

 אין לנקות את המכשיר כאשר הוא נמצא בשימוש ואין להשרותו במים.  1.17

 אין לגעת במכשיר בשום צורה בידיים רטובות.  1.18

 ין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר כאשר הוא נמצא בשימוש. א 1.19

 ודאו כי כבל החשמל אינו בא במגע עם חלקים כלשהם של המכשיר כאשר הוא בשימוש.  1.20

קחו את המכשיר למרכז  –במידה והכבל ניזוק, חובה להחליפו; אל תנסו לעשות זאת בכוחות עצמכם  1.21

תיקונים מורשה לצורך כך, שכן הפעולה חייבת להתבצע על ידי איש מקצוע מומחה על מנת למנוע סיכומים 

 או נזקים מיותרים. 

 אין להשתמש במכשיר לצורך ייבוש בגדים או מגבות.  1.22

 התקנה / שימוש .2

 לפני שתתחילו להשתמש במכשיר.  אזהרות הבטיחותבקפידה את  קראו 2.1

 . 1איור להתקין את המכשיר במיקום המספק את דרישות המרווחים המפורטות ב חובה 2.2

[HA1 ]לפי מיטב הבנתי. 1אמור להיות איור : הערות עם , 



 מ"מ.  25-58הקוטר של התורן חייב להיות בין  2.3

. הכניסו את Aמרכיב  Bמבלי לקפל את שלוש מוטות ההתנגדות, החליקו את הרכיב הנפרד המסומן באות  2.4

ו את הבורג ידנית. לפרטים נוספים עיינו יחד. לאחר מכן הדקו והבריג A-ו Bהתורן ואחדו שוב את חלקים 

 . 2איור ב

 פירשו את שלושה מוטות ההתנגדות וודאו שיתד הבטיחות של כל מוט מותקנת עליו.  2.5

כי בהתקנה בחוץ או במקומות לחים, שקע החשמל צריך  זכרוחברו את המכשיר למקור אספקת החשמל.  2.6

כי הכבל אינו בא במגע עם  אלוודמקרים אלו, ס"מ מעל גובה פני הקרקע. הקפידו, ב 25להימצא לפחות 

 הרצפה. 

 כפול, תוכלו לשלוט במספר הנורות הפועלות בזמן נתון:-בעזרת מתג 2.7

 הספק כולל מספר הנורות מצב מתג

A+B 0 --- --- 

A ● 1 650 וואט 

B ● 2 1,300 וואט 

A+B ●/● 3 2,000 וואט 

 עונתי אחסון .3

 . הניחו לו להתקרר למשך מספר דקותוו את המכשיר ממקור אספקת החשמל קנת 3.1

משכו את יתדות הבטיחות על מנת שתוכלו לקפל את מוטות ההתנגדות. המכשיר הינו בעל מערכת ניתוק  3.2

 אוטומטית למטרות בטיחות המוודאות שהמכשיר לא יעבור כאשר מוטות ההתנגדות מקופלים. 

 . ההשמשייאת  סגרו 3.3

 תחזוקה .4

שהיא, אל תשכחו לנתק את המכשיר ממקור אספקת החשמל ולהניח תתחילו בכל פעולת תחזוקה לפני ש 4.1

 לו להתקרר למשך מספר דקות. 

. כל שנדרש הוא להקפיד על ניקוי המכשיר באופן קבוע על מסוימותמוצר זה אינו דורש פעולות תחזוקה  4.2

נקו את יתר של המכשיר. -מנת למנוע הצטברות של אבק על גבי המנורות, שכן הדבר עלול לגרום לחימום

 המנורות במברשת קטנה ונקו את גוף המכשיר בעזרת מטלית לחה. 

רכיבים או חלקים כלשהם, הפעולה תבוצע על ידי איש מקצוע מוסמך. לשם כך,  ףיש צורך להחליבמידה ו 4.3

 . חברת א.מערכות צרו קשר עם 

 אין להשרות את המכשיר או לרססו במים או נוזלים אחרים.  4.4

 מד להיות בשימוש למשך פרק זמן ממושך, מומלץ לאחסנו במקום מוגן. במידה והמכשיר אינו עו 4.5

 סיוע טכני .5

 תבטיח שתקבלו סיוע טכני הולם לצורכיכם.  א.מערכותרשת השירות הטכני המקיפה של  5.1

במידה ואתם מבחינים בתקלה במכשיר, צרו קשר עם אחד ממשרדי השירות הטכני המפורטים והמשרד  5.2

 שלכם. לספק את המענה לתקלה  ידאג

 יבטל את תוקף האחריות. א.מערכות  טיפול ביחידה על ידי אדם שאינו מטכנאי השירות הרשמיים של 5.3



 ומחזורהוצאה מכלל שימוש, השלכה  .6

במידה והמכשיר אינו מיועד לשימוש לכל פרק זמן שהוא, אנו ממליצים להשיבו לאריזתו המקורית ולאחסנו  6.1

 במקום יבש ונקי מאבק. 

שלנו לדורות הבאים מחייבות אותנו למחזר חומרים משומשים; אנא  והמחויבויותרופי תקנות האיחוד האי 6.2

מתאימות. כמו כן הקפידו להשליך ציוד  מחזוררצויים בנקודות -הקפידו להשליך את כל חומרי האריזה הלא

 שהגיע לסוף אורך ימיו בנקודת ניהול הפסולת הקרובה למקום מגוריכם. 

עמידה בדרישות אזהרות אלו. חברת -זקים לאנשים ו/או לרכוש הנובעים מאיכאחראי לנ סהיצרן לא ייתפ
 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצר ללא הודעה מוקדמת. א.מערכות 

 


