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המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו אחראים למאוורר רצפתי לתקופה
של שנה אחת מהתאריך המצויין על
תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש
בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם
להוראות המופיעות בגוף דפים אלו.
התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או
תיקון בתחנות השרות שלנו של כל
חלק אם ימצא פגום.
אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או
לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על
ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תאריך הקניה

שם הקונה וכתובתו

תעודת אחריות

‘
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הוראות הפעלה למאוורר רצפתי
מדגם אוטו במבוק

Otto

אזהרה :אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק .אם פתיל הזינה
ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

אזהרה :אין לאחסן ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
המאוורר אינו עמיד במים  -אין להניח בסמוך למים.
 .1קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר .הרכבה או שימוש לא נכון במאוורר עלול לגרום לסכנת שריפה,
התחשמלות או פגיעה אישית.
 .2יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם ,בעל רמת מתח של .230V
 .3הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 .4אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
 .5במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
 .6יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
 .7בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 .8יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
 .9אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות ,יריעות פלסטיק ,צמחים וכו'.
 .10אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום ,תנורי אפיה ,כיריים ,חומרים דליקים וכל להבה פתוחה .למניעת אש או
התחשמלות אין להשתמש במאוורר בקרבת חלון ,גשם ,מים או לחות .כל אלו יכולים לגרום לסכנת חשמל.
 .11מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
 .12כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
 .13בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
 .14למאוורר גומיות בתחתיתו העלולות לגרום לסימנים על רהיטים עדינים ולכן מומלץ להימנע מלהניח את
המאוורר על רהיטים אלה.
 .15וודא כי הוצאת את כל חומרי האריזה מהמאוורר טרם השימוש .שמור על האריזה לצורך איחסון או העברת
המאוורר.
 .16לניתוק מהחשמל תפוס את התקע עצמו ומשוך ,אין למשוך בחוט החשמל.
 .17אין להפעיל את המאוורר באם הרשתות ,הקדמית או האחורית ,אינן מורכבות כראוי .השימוש במצב זה עלול
לגרום לפגיעה.
 .18אין ללפף את חוט החשמל סביב המאוורר שכן מצב זה יכול לגרום לחוט החשמל להישבר.
 .19אין להשתמש במאוורר באם נראה כי חוט החשמל נפגע.
 .20מאוורר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.
 .21המאוורר נועד לשימוש פנימי בלבד .אין לאחסן בחוץ.

הוראות בטיחות ואזהרות

דגםOtto Bamboo :

הוראות הפעלה למאוורר רצפתי מדגם אוטו במבוק

220-240V ~ 50Hz 45W
מספר הסיבובים – :RPM
מהירות גבוהה1045 :
מהירות בינונית743 :
מהירות נמוכה583 :

נתונים טכניים:

.4

.1
.2
.3

יש לנקות את המאוורר לפני אחסנתו.
החזר את המאוורר לאריזתו המקורית.
אין לכרוך את כבל החשמל סביב בסיס המאוורר.
שמור על הכבל בכדי למנוע נזק לעטיפתו או לתקע החשמל.
אחסן במקום יבש.

אחסנה

.1
.2
.3
.4

לפני הניקוי יש לכבות את המאוורר ולנתק אותו מהחשמל.
אין לטבול את המאוורר במים או בכל נוזל אחר.
לניקוי חיצוני :נגב באמצעות מטלית לחה וייבש ביסודיות.
לניקוי כנפי המאוורר :הסר את ארבעת הברגים שבגב המאוורר
והסר בעדינות את הרשת האחורית .כעת ניתן לנגב את כנפי
המאוורר באמצעות מטלית לחה .שים לב :יש לייבש את המאוורר
ביסודיות לאחר הניקוי .בסיום הניקוי החזר את הרשת האחורית
למקומה והברג את הברגים כך שיהיו מהודקים.

נקיון המאוורר:

.1
.2
.3

מקם את המאוורר במיקום הרצוי על משטח שטוח.
חבר את כבל החשמל לשקע מתאים.
הפעל את המאוורר באמצעות הבקר שבגב המכשיר ובחר במהירות הרצויה.

תפעול המאוורר:

