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  קרמי מפזר חום
  

  הוראות הפעלה ושימוש
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  לקוחות נכבדים,
  זה מתוצרת . תנור חימום חברת שריג אלקטריק מודה לכם על שרכשתם

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך 
  ראות הבטיחות.הקפדה על הו

  , יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.במוצרבמידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה 
יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית 

  רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות.
 

  הוראות בטיחות חשובות
  במכשירים חשמליים, יש לנקוט תמיד במספר מקדמי בטיחות בסיסיים, הכוללים את הבאים: בעת השימוש

 

  הוראות בטיחות חשובות
  

  בבקשה קראו הוראות אלו בקפידה לפני השימוש במכשיר.  .1
יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב                   .2

  לט).וו 230המכשיר (
. םמעת לעת, הקפידו לבדוק שהכבל לא ניזוק. לעולם אל תשתמשו במכשיר המפגין סימנים לנזקים כלשה .3

יכולת. במידה והכבל ניזוק, חובה -שלחו את המכשיר לבדיקה ותיקון על ידי מוקד שירות מוסמך ובר
  להחליפו במוקד שירות מוסמך. 

  ן בהוראות אלו. השתמשו במכשיר רק לשימושים ביתיים ובאופן המצויי .4
אל תשרו את המכשיר במים או כל נוזל אחר, מכל סיבה שהיא. בעת ניקוי המכשיר, עיינו בהוראות  .5

להיות מסוכנת מאוד עבורכם  עלולההמופיעות בסעיף "ניקיון וטיפול", שכן חדירה של מים דרך הפתחים 
  ועבור המכשיר שלכם. 

 לעולם אל תשתמשו במכשיר ליד משטחים חמים.  .6
שקע אספקת מני הניקוי וכאשר המכשיר לא נמצא בשימוש לפרק זמן ממושך, נתקו תמיד את המכשיר לפ .7

  החשמל. אין לנסות להוציא את תקע החשמל משקע הקיר בידיים רטובות. 
  אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית ושמרו אותו תמיד בסביבה יבשה. .8
יצרן. הללו יכולים לטמון בחובם סכנה אל תשתמשו באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש על ידי ה .9

  למשתמשים וסכנת נזק למכשיר. 
אל תזיזו את המכשיר ממקום למקום על ידי משיכתו מהכבל. וודאו כי הכבל אינו נתפס בחצים באף צורה.  .10

  אין לגלגל את הכבל סביב המכשיר ואין לכופף אותו. 
       .העמידו את המכשיר על משטח יציב כך שלא ייפול .11
בתחום זרם האוויר החם הנפלט  יהיהשקע החשמל אסור שלהניח את המכשיר תחת שקע חשמלי.  אין .12

  מהמכשיר. 
ו תמיד כי אהניחו את המכשיר תמיד באופן כזה שחומרים דליקים (דוגמת וילונות) לא יוכלו לעלות באש. ווד .13

ים. על מנת למנוע סכנת היחידה ממוקמת היטב בבסיסה. וודאו כי פתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומ
  סות את מפזר החום (למשל בעזרת בגדים). כשריפה, אין ל

: אין להפעיל את מפזר החום בקירבת אמבטיות, מקלחות, אגני רחצה, בריכות שחייה וכל מיכל אזהרה .14
 חובה למנוע כל אפשרות מצידכם לבוא במגע עם המכשיר כאשר גופכם מושרה במים. מים אחר. 
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ה של הרשת עשוייה להיות גבוהה מאוד כשהמכשיר נמצא בשימוש. הימנעו ממגע בין הרשת הטמפרטור .15
 לעור. 

  . נפיציםלעולם אל תשתמשו במכשיר ליד חומרים דליקים או  .16
  אין להכניס חפצים דרך הרשת או לתוך חלקו הפנימי של המכשיר.  .17
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעל יכולות פיזיות, חושיות או שכליות ירודות, או  .18

שאינם בעלי הנסיון והידע לשימוש במכשיר, אלא אם ניתנו להם ההשגחה או ההדרכה המתאימים בנוגע 
  לשימוש במכשיר מידי אדם האמון על בטחונם. 

  יר, על מנת לוודא שאינם משחקים בו. יש להשגיח על ילדים בקרבת המכש .19
" (אין לכסות) או בסמל של האזהרה DO NOT COVERההוראות של מפזר החום המסומנות בהודעה " .20

"DO NOT COVER :על מנת למנוע חימום יתר, אין אזהרה" צריכות לתמצת את האזהרה הבאה :
 לכסות את מפזר החום. 

 להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היבואן.  אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש .21
  יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר. .22

  

  שמות הרכיבים
   

 תרמוסטט .1

  מתג הפעלה / כיבוי / עוצמה .2

  המכשיר גוף .3

  מגן .4

  מתג הטייה .5

  
  מיקום המכשיר
חפצים אחרים. כוונו את זרם האוויר ס"מ מקיר כלשהו או  50במרחק מינימלי של  מופעלמפזר החום צריך להיות 

לפינות, חללים זרם האוויר של המכשיר הנפלט באופן כזה שיביא לאופטימיזציה של חימום החדר. הימנעו מכיוון 
  קטנים, רצפות ותקרות. 

  

  תפעול
  . קפידו על איוורור מתאיםש ריח קל. בבקשה הגכאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה, ייתכן ויור

  לם במהירות. ריח זה ייע

 
  בחירת פונקציות

  כיבוי  0

  מאוורר ללא חימום  

I  800 (חימום נמוך) וואט  

II  1600 (חימום גבוה) וואט  
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  תרמוסטט
  כיבוי  -שמאלה 
  מקסימום חום -ימינה

  . החום-מדאם בחרתם בפלט הספק מלא, בחרו בטמפרטורה הרצויה בעזרת 
  ופן רציף. , ניתן לכוונן את הטמפרטורה באהחום-מדבעזרת 

כאשר הטמפרטורה המבוקשת הושגה, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי. לאחר שהטמפרטורה תרד מתחת לערך 
  שהוגדר מראש, מפזר החום יופעל מחדש. 

   

  הגנה מחימום יתר
מפזר חום זה מוגן על ידי מערכת הגנה מחימום יתר המכבה את המכשיר באופן אוטומטי במקרה של חימום 

  ב חסימה מוחלטת או חלקית של הרשת. יתר, למשל עק
  דקות עד שייתקרר ואז הוציאו את החפץ שחוסם את הרשת.  30-במקרה זה, נתקו את המכשיר, המתינו כ

לאחר מכן הפעילו את המכשיר שוב כמתואר לעיל. המכשיר צריך לעבוד כרגיל. במידה והבעיה נמשכת, בבקשה 
  תר. צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות הקרוב ביו

  

  הגנה מפני התהפכות
נתקו את המכשיר כאשר הוא התהפך או הוטה. אם המכשיר שלכם נפל, כבו אותו, השיבו אותו למקומו והפעילו 

  אותו שנית. 
  

  ניקיון וטיפול
 לפני ניקיון המכשיר, וודאו כי הוא מנותק משקע אספקת החשמל ושהוא התקרר לחלוטין.  .1
 ת את מפזר החום במים ואין להשרות אותו בנוזל. על מנת למנוע הלם חשמלי, אין לנקו .2
 מוך מעט לחה.-ב במטלית ללאאת המארז של המכשיר יש לנג .3
  טברים בפתחי הוצאת האוויר בעזרת שואב אבק. צבמידת הצורך, מותר להוציא חלקיקי אבק המ .4


