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 .HZ 50בתדר ב 230\240המייבשים מתאימים למתח הפעלה של 1.

 .כל שימוש אחר ייחשב ללא נכון ולכן מסוכן. מטרת המייבשים לשמור את המגבות חמות ויבשות2.
 .היצרן לא יהא אחראי לנזק שיגרם משימוש לא נכון                         

 .המייבשים מוכנים להתקנה ומתאימים לתקנים אירופאים3.

 .5581027-03: אין להשתמש  ויש להתקשר למרכז השירות בטלפון, אם קיים ספק. יש לוודא שהמייבש שלם, לאחר הסרת האריזה4.
  

 :     השימוש במכשיר חשמלי מצריך עיון בכללים מהותיים במיוחד            

 אין לגעת במתקן עם ידיים רטובות ורגלים חשופות. א                   

 אל תשאיר את רכיבי המתקן חשופים  .ב                   

 אין להשאיר את המתקן לשימוש ילדים ללא השגחה  .ג                   

 אין לנתק את התקע מהקיר על ידי משיכת הכבל  . ד                  

  
 .הרכבת המייבשים תעשה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנים אירופאים5.
 , לדגם הוטלIP64  IPx2, -גוף החימום החשמלי מוגן בפני התזת מים. מ ממקור מים זורמים"ס 125יש להתקין את המייבש במרחק של 6.
.754IP   לדגםRIFA – (.אינדקס הגנות)כרומו-ניו 
 .כדי  למנוע סכנה מילדים קטנים מאוד, מ מעל הרצפה"מ 600יש להתקין את המכשיר כך שהמסילה המחוממת הנמוכה ביותר תהיה בגובה של לפחות 8.

 .המתלים נמצאים בתוך קופסא בתוך מארז המייבש9.
 .אין להתקין את המייבש מעל או מתחת לקופסת חיבורים10.
 .ידי נציג שירות של היצרן -כל תיקון שבו יש לפתוח את המייבש חייב להיעשות על. המייבש מכיל כמות ידועה של נוזל11.

 03-5581027: את מרכז השירות הטלפון מיידיתיש ליידע ? התגלתה נזילה                        

 .רשאי להחליף אלמנט חשמלי, רק נציג שירות של היצרן. או פגוע יש לפנות לנציג שירות, מנותק, במצב בו התגלה כבל קרוע11.

 .במקרה בו יש להיפטר מהמייבש יש לכבד את הכללים שנקבעו בקשר עם סילוק נוזלים12.
  
 התקנה של המייבש לקיר 

 .ב"המצעל פי ההוראות , את המייבש יש להתקין על הקיר באמצעות המתלים 
 .שלא תהא אפשרות לגעת בו מתוך האמבטיה או במקלחת, המייבש יותקן בצורה כזו

 החיבורים החשמליים של המייבש 

 (.ללא הארקהII  שהנם מכשיר מסוג ( elis)וביבופ aurelia)) אורליה,(siro) קןרטינה, פרט לדגמים הוטל)למייבשים חייבת להיות הארקה  1: אזהרה
 .אם פתיל הזינה ניזוק אין להשתמש במכשיר זה , במייבש הוטל אין אפשרות להחליף את פתיל הזינה של מכשיר זה  2               

       

 .I.E.Eובהתאם לתקנות , ההתקנה החשמלית תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד, כאשר המייבש מותקן בחדר בו יש אמבטיה או מקלחת
 .לפחות MM3בעל מוליכים נפרדים של  , המעגל החשמלי של המייבש יכיל מפסק בידוד כפול

 - HZ 50ב V240\230המתח כאמור יהא 

 :קודי הצבעים של המוליכים החשמליים הנם
 חום -מתח  

 כחול –נטרלי 

 צהוב ירוק –הארקה 

 :מ מהרצפה בעת ההתקנה לפני החיבור למקור המתח יש לבדוק"ס 60יש לשמור על מרחק של  
 מקור המתח בבית תואם לערך המצוין על גבי המייבש       .א

 השקע מוארק על פי התקנות        .ב

  
 .במקרה זה יש להחליפו על ידי נציג שירות בלבד. ייתכן שגוף החימום יתקצר, במקרה של התחממות יתר

  
 .לבדים שנרטבו במים/מתקן זה מיועד אך ורק למגבות: אזהרה    

 (התקנה הפוכה תשרוף את המייבש)את המייבש יש לתלות לקיר כאשר  כבל  החשמל נמצא  למטה                   
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