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  .ד ב ל י ב ת י ו ש ב מ י ש ר ל י ש ה מ כ
 תיקון או בהחלפה מוגבלת התחייבותנו .היצרן הוראות לפי יעשה במכשיר שהשימוש בתנאי

 הבאת לצורך והרכבה פירוק בהוצאות תשא או אחראית החברה אין ,פגום ימצא אם חלק כל של

 אדם י"ע הוחלפו או תוקנו אשר לחלקים או למכשיר מתייחסת אינה זו אחריות .לשירות המכשיר

 או/ו בהפעלה קשורה שלא אחרת פעולה או נפילה ,משבר כתוצאה שייגרם נזק לגבי כל או אחר

 התקנה

 .מוסמך לחשמלאי ורק אך פנה אנא ,האחריות תקופת בתום .ההוראות לפי שלא

 .לשרות פניה בכל הקניה חשבונית עם זו אחריות תעודת להציג נא

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  ,לעיין היטב בעלון זה לפני השימוש יש

  לשימוש ביתי בלבד

 :בטיחות הוראות

 .להגן מפני סכנת התחשמלות אל תניחו את הבסיס במים או בנוזל אחר כדי. 1

 לעולם אל תאפשרו לילד להשתמש .צורך בהשגחה צמודהכשמשתמשים במכשיר ליד ילדים יש  2.

 .זה  במכשיר

 .נתקו את המכשיר מהחשמל ,הסרה של חלקים לפני ניקוי או לפני הרכבה ,אינו בשימוש כשהמכשיר 3.

 או לאחר שהמכשיר התקלקל או אם הוא ניזוק באופן ,תקע פגומים או אל תפעילו את המכשיר עם כבל 4.

 .שירות מוסמכת לתיקון או התאמה לחשמלפנו למעבדת  .כלשהוא

 .שהמתח על לוחית הדגם של המכשיר שלכם מתאים לאספקת החשמל הביתית שלכם בדקו 5.

 כדי למנוע סיכון יש להחליפו רקק באחת מתחנות השירות המופיעות בתעודת ,פתיל הזינה ניזוק אם6.

 .האחריות

 .המכשיר יותר מחמש דקות רצופות את רצוי להפעיל לא 7.

 .אין לטבול את הבסיס במים או בנוזל אחר ,על מנת להימנע מהתחשמלות  8.

 .צמודה ילדים יש צורך בהשגחה ליד בעת השימוש במכשיר 9.

 הסרתם לאחר או הרכבת החלקים לפני ,נתקו את המכשיר מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש 10.

 .ולפני הניקוי השימוש

 .אצבעות למיכל דרך הפתח במכסה או להכניס כל חפץ אין 11.

 אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים את כבה את המכשיר ונתק 12.

 .בשימוש

חושיות או שכליות  ,עם יכולות פיזיות (כולל ילדים )י אנשים "אינו מיועד לשימוש ע זה מכשיר13.

 י"שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע או אלא אם הם תחת פיקוח .אם העדר ניסיו וידע או ,מופחתות

 .האחראי לבטיחותם האדם

 .להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר כדי ,ילדים צריכים להיות תחת השגחה 14.

  :ניקוי הוראות

 פרק את החלקים ושטוף במים   1.

 .לנגב במטלית לחה  ,בסיס הסוחט במים זורמים את אסור לשטוף  2.
 

 

 חשמל שלום ,תודה שבחרתם 
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 תעודת אחריות

  אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה בלבד

 .והשימוש כמופיע בהוראות ההפעלהפ כללי הבטיחות "האחריות מותנית בתפעול ע

 .אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות

 .להחליף את המוצר או חלק ממנו במידה ודרש

 .האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספק זרם חשמל סדיר
 

  חודשים 12אחריות זו תקפה למשך 
 

 

  :אחריותינו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים

    הוראות השימוש לפי קלקול הנובע מהפעלה שלא. 

    קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה. 

    שבר מכל סיבה שהיא. 

   ברק וכו ,גשם ,שריפה :תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים.' 

   אם במכשיר נעשה שימוש למטרות מסחריות 

   אחריותינו אינה חלה על אביזרים נלווים מתכלים. 

    האחריות אינה כוללת ניקוי המוצר. 

   תיקון שלא באמצעות המעבדות האמורות יגרום לביטולה של אחריות זו או כל טיפול. 

    אחריותנו אינה כוללת סכינים וסוללות. 

  גורם לנזק בלתי הפיך שאינו מכוסה באחריות ,כל מגע של מנוע המכשיר עם נוזלים –אזהרה 
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