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השלכה נכונה של המוצר

 סימן זה מורה שאין להשליך את המכשיר הזה בפסולת הביתי הרגילה ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע  
         נזק לסביבה  או לבריאות האדם מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו את המכשיר באופן אחראי, וקדמו  

את השימוש המחודש במשאבי החומרים. כדי להחזיר את המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות ההחזרה 
והאיסוף במקום מגוריכם או צרו קשר עם הספק אצלו רכשתם את המכשיר. כך ניתן לקחת את המכשיר ולהביאו 

למחזור ידידותי לסביבה.



לקוח נכבד,
חברת שריג אלקטריק מודה לכם על שרכשתם תנור חימום משולב מפזר חום  . 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה 
על הוראות הבטיחות.

במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות:
• המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

.230V לפני השימוש יש לבדוק אם מתח החשמל בשקע הוא •
• יש להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.

• אין למקם את מכשיר מתחת לבית תקע.
• אין לכסות פתחי היניקה והאוורור.

• אין להשתמש באותו שקע חשמל להפעלת מכשירים נוספים בעלי צריכת חשמל גבוהה.
• אין לגעת במכשיר בעודו פועל עם ידיים יבשות/רטובות.

• אין להכניס חפצים שונים למכשיר.
• אין להשתמש במכשיר זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או ברכות שחיה.

• אין להשתמש במכשיר זה במקומות עתירי אדי מים.
• יש למקם את המכשיר במרחק של מינימום 1 מטר מכל אביזר אחר.

• אין למקם חפצים/חומרים דליקים בקרבת המכשיר.
• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנת שירות מורשית בלבד.

• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
• אין להפעיל את התנור ליד חלקי רהיטים, קרטונים, מדפים, וילונות וכו'.

• יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
• כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק עי' תחנת שירות מורשית. 

. • יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת  
• שימוש באביזרים שאינם מומלצים ע"י היבואון עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או לפציעה.

• אין להשתמש בתנור עם מתכנת קוצב זמן או התקן אחר המחבר את התנור לזינה באופן אוטומטי מכיון שקיימת סכנת  
  אש אם התנור מכוסה או ממוקם לא נכון.

• מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם  יכולות גופניות, חושיות, או שכליות פחותות, או כאלה אשר  
  הנם חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה השגחה צמודה או הדרכה פרטנית בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם. 

• יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
• אין להשתמש בתנור עם השהיה, טיימר או כל מנגנון אחר לכיבוי אוטומטי, כיון שיש סיכון לשריפה במידה והתנור מכוסה 

  או מוצב באופן לא תקין.
• אזהרה: כדי להימנע מחימום יתר,  אין לכסות את התנור.

  נקו ושמרו: ראשית נתקו את הכבל מהחשמל, המתינו לקירור  המכשיר, באמצעות שואב אבק או מטלית לחה נקו את  
  המשטחים חיצוניים, ייבשו ואז אחסנו.

  אין לגעת במכשיר בידיים או ברגליים שלכם אם הם רטובים, לחים או חשופים.
  נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש.

מפרט המכשיר
1. רשת
2. ידית 

3. מפסק
4. בסיס

5. גופי חימום קוורץ
6. מתג בטיחות

מיקום המכשיר
• יש לוודא שהמכשיר עומד על גבי משטח יציב ואופקי, בסמוך לשקע  החשמל, אך לא ישירות מתחתיו.

• יש לוודא שהשטיחים והוילונות בחדר אינם נמצאים בסמוך למיקום שבחרתם.

ניתוק מכשיר בזמן נפילה
• אם מסיבה כלשהי התנור נוטה הצידה או נפל, מנגנון ניתוק יכבה את המכשיר.

ניקוי ואחזקה
• אין לטבול מכשיר במים או להתיז עליו מים.

• לאחר  השימוש יש לכבות את המתג ההפעלה.
• יש להוציא את התקע המכשיר משקע החשמל לפני הניקוי.

• המכשיר זקוק רק לניקוי חיצוני רגיל. לאחר השימוש ולפני הניקוי, יש תמיד לנתק את המכשיר מהחשמל ולהמתין 
  עד שהמכשיר יתקרר.

• נקו את האבק מהרשתות.
• אין לנקות את החלקים הצבועים עם חומרים כימיים וממיסים אלא רק עם מטלית לחה.
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הפעלה:
חברו את מכשיר החשמל.

.400W גוף חימום אמצעי בהספק -  
.800W גוף חימום עליון ותחתון עם פיזור חום בהספק -  

.1200W 3 גופי חימום+פיזור חום בהספק -       +


