רדיו שעון עם מקרן לקיר
דגםZA-4069 / PCR-3155 :

מדריך הוראות הפעלה ושימוש
אנא קראו את ההוראות ופעלו לפיהן לפני השימוש ביחידה זו.

מיקום הבקרים
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 .1כיוון שעה  /תכנות
 .2שעה  /כוונון -
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

דקה  /כוונון +
עמעם תאורת תצוגה :גבוה  -נמוך  /מתג  DSשעון קיץ DST
שינה  /נמנום
התראה  / 1עוצמה -
התראה  / 2עוצמה +
מתג רדיו RADIO
(לחצו והחזיקו במשך  2שניות לפחות לחזרה אל מצב שעון )CLOCK
מצב הקרנה

 .10מחוון שעון קיץ DST
 .11התראה  1מחוון זמזם
 .12התראה  1מחוון רדיו
 .13מחוון FM
 .14התראה  2מחוון זמזם
 .15התראה  2מחוון רדיו
 .16טבעת מיקוד
 .17תא סוללות
 .18רמקול

זהירות
סכנת התחשמלות
לא לפתוח
סימן קריאה בתוך
משולש הוא סמל
אזהרה המתריע בפניכם
על הוראות חשובות
המלוות את המוצר.

זהירות :להפחתת סיכון התחשמלות,
אל תסירו את המכסה (מאחור) .אין
בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי
המשתמש .הפנו את כל פעולות
השירות לאנשי שירות מורשים.

ברק עם ראש חץ
בתוך משולש הוא
סמל אזהרה המתריע
בפניכם על "מתח
מסוכן" בתוך המוצר.

אזהרה :להפחתת סיכון שריפה או התחשמלות ,אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות.
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זהירות :אסור להשתמש בשעון הרדיו בכל סביבה בה הוא עלול להיות חשוף לטפטוף או
התזה של מים או נוזלים אחרים.
אל תחברו את חוט האנטנה בחלקו האחורי של מכשיר זה לשום אנטנה חיצונית.
תקע החשמל משמש לניתוק המכשיר .המכשיר המנותק יישאר המצב מוכן להפעלה .אסור
לחסום אותו במהלך השימוש המיועד .לניתוק המכשיר מן החשמל ,יש לנתק את תקע
החשמל של המכשיר משקע החשמל לחלוטין.

חלקו האחורי של

במכשיר :תא סוללות עבור סוללות  1.5 AAA 2וולט ,הסוללות

אינן כלולות.

הפעלה וכיוון שעה
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

חברו את כבל חשמל  ACלתוך שקע חשמל  ACבקיר  230 ~ 240וולט.
השעון האלקטרוני יופעל והספרות " "0:00יהבהבו בתצוגה לציין כי אינה מכוונת כראוי.
לחצו על מתג  )2( HOUR / TU -לכיוון השעה.
לחצו על מתג  )3( MIN / TU +לכיוון הדקה .לחצו והחזיקו את המתג לגלילה מהירה
יותר דרך הספרות.
לאחר כיוון השעה הנכונה ,לחצו על מתג  )1( TIME SET / PROפעם אחת ,או פשוט
השאירו אותו במשך  5שניות .כאשר התצוגה מפסיקה להבהב ,השעון יחל לפעול מן
השעה המכוונת.
לשינוי השעה הנוכחית ,יש לכבות את הרדיו  -על מנת לכבות אותו ,לחצו והחזיקו את
מתג  .)8( RADIOלחצו והחזיקו את מתג  )1( TIME SET / PROבמשך שנייה  1עד
שהתצוגה תהבהב ,ואז פעלו לפי שלבים  4 ,3ו 5 -לכיוון השעה החדשה.
לצפייה בשניות ,לחצו על מתג  )1( TIME SET / PROפעם אחת .כעבור  5שניות,
התצוגה תשתנה חזרה לתצוגה הנוכחית של דקה  -דקה  :שעה  -שעה.

מצב הקרנה
לחצו פעם אחת על מתג מצב הקרנה ( )9להפעלת השעון במצב הקרנה .לחצו עליו פעם
נוספת להיפוך תמונת השעון המוקרנת .לחצו פעם אחת לכיבוי השעון המוקרן .כוונו את
טבעת המיקוד ( )16על מנת להתאים את המיקוד של תמונת השעון המוקרנת עד שתיראה
בבירור על התקרה או על הקיר .אם ברצונכם לכבות את מצב ההקרנה ,לחצו על מתג מצב
הקרנה ( )9עד שלא תופיע תמונת שעון על התקרה או על הקיר.

עמעם תאורת תצוגה:גבוה  -נמוך  /מתג שעון קיץ DST
 .1לחצו שוב ושב על מתג  )4( HIGH - LOW DIMMER / DSTלהעברת בהירות
התצוגה מבהירות גבוהה  לבינונית  נמוכה.
 .2מותנה במיקום שלכם והאם שעון קיץ ( )DSTמופעל ,לחצו והחזיקו את מתג HIGH -
 )4( LOW DIMMER / DSTלהוספת שעה אחת .מחוון שעון הקיץ  DSTיואר
ותתווסף שעה אחת לשעה הנוכחית .לחזרה אל המצב המקורי ,לחצו והחזיקו את מתג
 )4( HIGH - LOW DIMMER / DSTעד שמחוון שעון הקיץ  )10( DSTיכבה.
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פעולת התראה כפולה
מוצר זה מאופיין בהתראה כפולה לנוחותכם .כל פעולת התראה ניתנת לכיוון בנפרד ,עם
בחירה של יקיצה לצלילי רדיו  Wake To Radioאו יקיצה לצלילי זמזם Wake To
 .Buzzerאם אחת ההתראה כוונה אל יקיצה לצלילי רדיו ,אנא זכרו לבחור ערוץ תחנת רדיו
רצויה ולכוון את עוצמת הצליל לפני כיבוי הרדיו.

כיוון התראה
.1
.2

.3
.4

.5
א)
ב)
ג)

.6

.7
א)

ב)
ג)

לכיוון שעת ההתראה ,הרדיו חייב להיות כבוי .לכיבוי הרדיו ,לחצו והחזיקו את מתג
הרדיו .)8( RADIO
לחצו על מתג התראה  / 1עוצמה  )6( AL 1 /VOL- -במשך  2שניות .שעת ההתראה
תופיע בתצוגה ותהבהב ומחוון התראה  1זמזם ( )11או מחוון התראה  1רדיו ()12
יואר אף הוא.
לחצו על מתג  )2( HOUR / TU -לכיוון השעה .לחצו על מתג  )3( MIN / TU +לכיוון
הדקה.
לאחר כיוון שעת ההתראה הרצויה ,לחצו שוב על מתג התראה  / 1עוצמה AL 1 / -
 ,)6( VOLאו פשוט המתינו  5שניות .התצוגה תשוב להראות את השעה הנוכחיתוההתראה תישמר.
כעת לחצו על מתג התראה  / 1עוצמה  )6( AL 1 / VOL- -שוב ושב לבחירת מצב
התראה .מחווני המצב של התראה  1יופיעו ברצף הבא בצדה השמאלי של התצוגה:
יקיצה לצלילי זמזם :מחוון התראה  1זמזם ( )11יואר ושעת ההתראה תהבהב
בתצוגה.
יקיצה לצלילי רדיו :מחוון התראה  1רדיו ( )12יואר ושעת ההתראה תהבהב בתצוגה.
התראה כבויה :של מחווני התראה  1כבויים והשעה הנוכחית מופיעה בתצוגה.
 5שניות לאחרת בחירת המצב הרצוי ,התצוגה תפסיק להבהב ותשתנה חזרה לתצוגת
השעה הנוכחית .אנא ודאו כי המחוון למצב הנבחר (זמזם או רדיו) מופעל  ,ONאו כי
לא מופיע מחוון במקרה בו בחרתם לכבות את ההתראה.
לשימוש בהתראה  ,2פשוט פעלו לפי שלבים  2עד  5תוך שימוש במתג התראה / 2
עוצמה  )7( AL 2 / VOL +במקום במתג התראה  / 1עוצמה .)6( AL 1 /VOL -
באופן דומה ,ליקיצה עם מחוון צלילי זמזם בהתראה  )14( 2וליקיצה עם מחוון צלילי
רדיו בהתראה  )15( 2השתמשו במתגי בצד ימין של התצוגה.
כאשר נשמעת ההתראה ,תוכלו:
ללחוץ על מתג הרדיו  )8( RADIOפעם אחת לכיבוי ההתראה .תוכלו לראות כי מחוון
ההתראה עדיין דולק ,ומציג את העובדה כי פעולת ההתראה עדיין מופעלת ותישמע
שוב כעבור  24שעות.
ללחוץ על מתג שינה  /נמנום  )5( SLEEP / SNOOZEלכיבוי זמני של ההתראה
למשך  9דקות (ראו הגדרת נמנום להלן).
אם לא נלחץ שום מתג לאחר השמעת ההתראה ,ההתראה תמשיך להישמע ותכבה
אוטומטית כעבור שעה  1משעת ההתראה המתוכנתת.
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ד) לביטול מוחלט של ההתראה ,לחצו על מתג התראה  / 1עוצמה  )6( AL 1 /VOL -או
על מתג התראה  / 2עוצמה  )7( AL 2 / VOL+עד שהמחוונים (רדיו או זמזם) ייעלמו
מן התצוגה.
הערות:
 .1מצב התראה 0:00 :יופיע בתצוגה ומוגדר מראש כברירת מחדל.
 .2לא ניתן לכוון את עוצמת הצליל ליקיצה עם צלילי זמזם.
 .3מחוון התראה ( 1או  )2יהבהב בתצוגה כאשר ההתראה נשמעת.
 .4אם התראה מאוחרת יותר נשמעת כאשר ההתראה המוקדמת יותר עדיין מושמעת,
ההתראה המאוחרת יותר תקבל עדיפות.
 .5אם התראה מאוחרת יותר נשמעת כאשר ההתראה המוקדמת יותר נמצאת במצב
נמנום  ,SNOOZEההתראה המאוחרת יותר תקבל עדיפות ותבטל אוטומטית את
פעולת הנמנום  SNOOZEהמוקדמת יותר.
 .6אם שתי ההתראות הוגדרו להפעלה בו זמנית (התראה  1או  ,)2התראה  1תקבל
עדיפות.

הגדרת נמנום SNOOZE
ברגע שההתראה מתחילה להישמע ,ניתן להשתמש בפעולת הנמנום לעצירה זמנית של
ההתראה למשך  9דקות לפני שתושמע שוב.
 )1כאשר נשמעת התראה  1או  ,2לחצו על מתג שינה  /נמנום )5( SLEEP / SNOOZE
לכיבוי זמני של התראת צלילי הזמזם או הרדיו .ההתראה תישמע שוב כעבור  9דקות.
פעולת הנמנום  SNOOZEתחזור על עצמה בתוך שעה  1משעת ההתראה שהוגדרה.
 )2במהלך הפעלת פעולת הנמנום  ,SNOOZEמחוון ההתראה התואם יהבהב.
 )3לכיבוי פעולת הנמנום  ,SNOOZEפשוט לחצו על מתג הרדיו  )8( RADIOפעם אחת.
מחוון ההתראה יפסיק להבהב וההתראה לא תישמע שוב עד לשעה המוגדרת במיום
הבא.

הגדרת קוצב זמן שינה
פעולת קוצב זמן שינה  SLEEPמאפשר לרדיו להישמע למשך ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10
 80 ,70או  90דקות לפני כיבוי אוטומטי ,כך שתוכלו להירדם תוך כדי האזנה לרדיו.
 )1כאשר אתם מאזינים לרדיו ,לחצו על מתג שינה  /נמנום )5( SLEEP / SNOOZE
כאשר התצוגה מראה ( 90הכוונה ל 90 -דקות) .לחצו שוב ושוב על מתג שינה  /נמנום
 )5( SLEEP / SNOOZEעד שהתצוגה תראה את משך זמן השינה  SLEEPהרצוי.
משך הזמן מופיע בתצוגה ברצף דקות של > 30 > 40 > 50 > 60 > 70 > 80 > 90
 > 10 > 20כבוי .OFF
 2 )2שניות לאחר בחירת משך זמן השינה  SLEEPהרצוי ,התצוגה תשתנה חזרה
להראות את השעה הנוכחית ,והרדיו ינגן במשך זמן השינה  SLEEPשהגדרתם ואז
יכבה אוטומטית.
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 )3בלחיצה נוספת על מתג שינה  /נמנום  )5( SLEEP / SNOOZEבמהלך מצב שינה
 ,SLEEPנורית  LEDתציג את משך השינה  SLEEPשנותר ,וניתן להתאים את משך
השינה  SLEEPבלחיצה על מתג שינה  /נמנום .)5( SLEEP / SNOOZE
 )4לכיבוי פעולת קוצב זמן שינה  SLEEPבמהלך מצב שינה  ,SLEEPלחצו שוב ושוב על
מתג שינה  /נמנום  )5( SLEEP / SNOOZEלמציאת אפשרות כיבוי .OFF
לחילופין ,לחצו והחזיקו את מתג הרדיו  )8( RADIOפעם אחת והרדיו יכבה מייד.

הגדרה של קוצב זמן שינה והתראה יחד
 )1אם ברצונכם להגדיר את פעולת קוצב זמן שינה  SLEEPואת פעולת ההתראה יחד,
עליכם לפעול לפי הליך הגדרת התראה על מנת להגדיר את ההתראה תחילה.
 )2שמרו על רדיו כבוי ולחצו על מתג שינה  /נמנום  )5( SLEEP / SNOOZEשוב ושוב
עד שבתצוגה יופיע משך זמן השינה  SLEEPהרצוי 2 .שניות לאחר בחירת משך זמן
השינה  SLEEPהרצוי ,התצוגה תשתנה חזרה אל השעה הנוכחית .כעת ,הרדיו יופעל
כעבור שנייה  ,1ויכבה אוטומטית לאחר תום משך זמן השינה  ,SLEEPואז יעיר אתכם
בשעת ההתראה המוגדרת.

פעולת הרדיו
 .1לחצו פעם אחת על מתג הרדיו  RADIOלהפעלת הרדיו .הרדיו קולט ערוצי  FMבעזרת
מחוון )13( FMהמופעל בתצוגת נוריות  LEDומראה את התדר .כעבור  5שניות,
תצוגת  LEDתשתנה חזרה לתצוגת השעה הנוכחית.
הערה :תדר  87.5 :FMמגהרץ מוגדר כברירת מחדל.
 .2התאימו את עוצמת הצליל בלחיצה על מתג התראה  / 2עוצמה )7( AL 2 / VOL +
להגברה או על מתג התראה  / 2עוצמה  )6( AL 1 / VOL -להנמכת הצליל.
הערה :טווח עוצמת הצליל( 00 :השתקה) עד ( 15מקסימום) ,רמה  8מוגדרת מראש
כברירת מחדל.
 .3השתמשו במתג  )2( HOUR / TU-או במתג  )3( MIN / TU +לכיוון תחנה רצויה
בעזרת אחת משתי השיטות שלהלן:
כוונון ידני :לחצו על אחד משני מתגי הכוונון ,מתג  )2( HOUR / TU-או מתג MIN /
 )3( TU +שוב ושוב עד להגעה אל התחנה הרצויה.
ניתן לכוון את הרדיו בין  87.5מגהרץ עד  108מגהרץ ,בכל לחיצה על מתג HOUR /
  )2( TUניתן לכוון כלפי מטה בהפרשים של  0.1מגהרץ ובלחיצה על מתג MIN / TU )3( +ניתן לכוון כלפי מעלה בהפרשים של  0.1מגהרץ.
כוונון אוטומטי :לחצו והחזיקו את אחד משני מתגי הכוונון ,מתג  )2( HOUR / TU -או
מתג  )3( MIN / TU +למשך מעל  2שניות לתחילת סריקה אוטומטית .הסריקה
תופסק אוטומטית כאשר יימצא אות רדיו ברור .חזרו על התהליך בלחיצה על אותו
המתג עד למציאת התחנה הרצויה.
* לעצירת סריקה אוטומטית ,לחצו פעם אחת על מקש כלשהו.
הערה :באזורים בהם אות הרדיו אינו מספיק חזק ,יתכן כי הליך הסריקה לא יוכל
להיפסק אוטומטית עם מציאת התחנה הרצויה .אנא השתמשו בשיטת כוונון ידני
בהתאם להוראות שלעיל.
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 .4לכיבוי הרדיו ,לחצו והחזיקו את מתג הרדיו  )8( RADIOעד שהרדיו יכבה ותצוגת
 LEDתציג את השעה .במצב זה ,מחוון  )13( FMאמור להיות כבוי.
הערה  : 1התחנה הנוכחית והגדרת עוצמת הצליל הנוכחית יישמרו בזיכרון עם כיבוי
הרדיו .ברגע שתפעילו שוב את הרדיו ,התחנה שנשמרה בזיכרון תשוב לשדר בעוצמת
הצליל שנשמרה בזיכרון.
הערה  :2לקליטת  FMמיטבית ,פתחו את חוט אנטנת  FMלאורך מלא ושנו את הכיוון
לקליטת האות החזק ביותר .אל תחברו את חוט אנטנת  FMלאנטנה חיצונית.

הגדרה מראש של תחנות מועדפות
תוכלו להגדיר מראש עד  10תחנות  10 .FMתחנות מוגדרות מראש אלו מוצגות כמספרים
מוגדרים  F09 ,F08 ,F07 ,F06 ,F05 ,F04 ,F03 ,F02 ,F01ו.F10 -
 .1במצב רדיו ,פעלו לפי שלב  4של "הפעלת רדיו" וכוונו את התחנה שברצונכם להגדיר
מראש.
 .2לחצו והחזיקו את מתג  )1( TIME SET / PROבמשך מעל / 2שניות עד שהמספר
האחרון שנשמר בזיכרון יופיע ויהבהב.
 .3כעת תוכלו לבחור את המספר המוגדר מראש אשר ברצונכם לשמור בזיכרון עבור
תחנה זו בלחיצה על מתג  )2( HOUR / TU -או על מתג  )3( MIN / TU +להתאמת
המספר.
 .4עם בחירת מספר מוגדר מאש ,הוא ימשיך להבהב במשך  8שניות .לחצו על מתג
 )1( TIME SET / PROפעם אחת במהלך  8השניות לשמירת התחנה במספר
המוגדר מראש שנבחר .תצוגת  LEDתפסיק להבהב ותשתנה חזרה לתצוגת התדר.
 .5אם מתג  )1( TIME SET / PROאינו נלחץ במהלך  8השניות הללו ,תצוגת LED
תקפוץ חזרה להראות את התדר ,והשמירה בזיכרון לא תבוצע בהצלחה.
 .6אם המספר המוגדר מראש כבר שמור בזיכרון כתחנה ,ההליך שלעיל יאפשר לתחנה
החדשה שנבחרה לגבור על התחנה השמורה בזיכרון.

כוונון לתחנה מוגדרת מראש
 .1כאשר הרדיו פועל ,לחצו על מתג  )1( TIME SET / PROפעם אחת .הרדיו יעבור
לתחנה הבאה המוגדרת מראש החל מן המספר האחרון שנעשה בו שימוש להגדרה
מראש .המספר המוגדר מראש יוצג במשך  2שניות ,ואז תצוגת  LEDתשתנה להראות
את תדר הרדיו 5 .שניות לאחר תצוגת התדר ,תצוגת  LEDתשתנה להראות את
השעה הנוכחית.
 .2לחצו על מתג  )1( TIME SET / PROפעם שוב ושוב למעבר מחזורי דרך תחנות
מוגדרות מראש.
הרצף של העלאת תחנות מוגדרות מראש הוא> F05 > F04 > F03 > F02 > F01 :
 ... > F02 > F01 > F10 > F09 > F08 > F07 > F06וכן הלאה (שוב ושוב).
הערה חשובה מאוד :אנא אל תחזיקו (לחיצה רציפה) את מתג )1( TIME SET / PRO
בשלב זה .אם לחיצה כזו התבצעה בטעות ,היחידה תיכנס למצב הגדרת תחנות מראש
והמספר הנוכחי יהבהב .אם אין בכוונתכם לשנות את התחנה המוגדרת מראש
המקורית ,אל תלחצו על אף מקש עד שתצוגת  LEDתפסיק להבהב.
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גיבוי סוללה
(לשמירה על הגדרת השעון בהפסקות חשמל קצרות)
חברו סוללות שתי סוללות  1.5 AAAוולט (לא כלולות) לתא הסוללות .במקרה של הפסקת
חשמל ,המכשיר שלכם לא יופעל אוטומטית מאספקת החשמל ,תצוגת השעון לא תידלק,
אך השעה בשעון תישמר בזיכרון .כך גם יתאפשר לכם להעביר את המכשיר ממקום אחד
לאחר מבלי לכוון מחדש את השעון בכל פעם .מערכת גיבוי הסוללה נועדה רק לשימוש קצר
וארעי בהפסקת חשמל .למשך זמן ארוך יותר ,הסוללות עלולות להתרוקן או שתהיה סטייה
בדיוק השעון .כאשר הסוללות התרוקנו ,יש להוציאן מן המכשיר למניעת דליפה .אם אין
ברצונכם לנצל את מערכת גיבוי הסוללות ,המכשיר שלכם יפעל כרגיל ללא סוללות .עם
זאת ,אם ינותק מאספקת החשמל ,הספרות בשעון יהבהבו כאשר הוא יחובר מחדש
לחשמל ויהיה עליכם לכוון מחדש את השעון כמתואר בפסקה הפעלת שעון אלקטרוני.

הוראות טיפול כלליות
 .1המכשיר ניתן לניקוי בעזרת מטלית לחה מעט (ודאו כי חוט החשמל מנותק מאספקת
החשמל).
 .2הימנעו מהשארת המכשיר באור שמש ישיר או במקומות חמים ,לחים או מאובקים.
 .3הרחיקו את המכשיר ממכשירי חימום וממכשירים המפיקים רעש ,כגון נורות
פלואורסנט או מנועים.
 .4שמרו על מרחק של  10ס"מ לפחות סביב המכשיר לאוורור נאות.
 .5אסור לחסום את האוורור על ידי כיבוי פתחי האוורור בחפצים ,כגון עיתונים ,מפת
שולחן ,וילונות וכולי.
 .6אסור למקם מקורות להבה גלויה ,כגון נרות דולקים ,על המכשיר.
 .7אנו מפנים את תשומת לבכם להיבטים של הגנת הסביבה לגבי השלכת סוללות.
 .8אסור לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה ואסור להניח על המכשיר חפצים מלאי
נוזלים ,כגון אגרטלים.
 .9אסור לחשוף את הסוללות לחום מופרז כגון אור שמש ,אש וכדומה.
 .10תקע החשמל משמש לניתוק המכשיר .המכשיר המנותק יישאר במצב מוכן להפעלה.
 .11מותר להשתמש במכשיר רק כאשר הוא שלם בתוך מעטפת המגן שלו.
 .12אם הכבל הגמיש החיצוני של כבל יחידה זו ניזוקו ,יש להחליפם אך ורק על ידי היצרן או
סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכון.
 .13לשימוש בתוך מבנים בלבד.
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מפרט טכני
מקור חשמל

 230 - 240 :וולט ~  50הרץ

 108 ~ FM 87.5 :מגהרץ
תדר רדיו
 2 ~ 3 :מטר
מרחק הקרנה
 4 :וואט
צריכת חשמל
 Ω 1 8 :וואט
רמקול
 3 :וולט ( 2יחידות  1.5וולט .לא כלולות)
זרם ישיר בסוללה
(עבור זיכרון השעון)
*** המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה נוספת.
אסור להשליך מוצרי חשמל יחד עם אשפה ביתית .נודה לכם על העברתם לנקודות
איסוף ומיחזור שנועדו למטרה זו .היוועצו ברשויות המקומיות או בספק שלכם לגבי
מיחזור.
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הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל
מיקום:
 אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
 אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה ,החלפתו תיעשה על ידי היצרן ,ע"י סוכן
השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
 מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
 יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים ,רדיאטורים וכו').
 יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
 יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר  -אין לכסות את פתחי האוורור.
מתח החשמל:
 ודאו שמתח הרשת ( 230וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.
זהירות:
 כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
 אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
 יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים .לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי
מוסמך.
 יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
 יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
 כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
 אין לפתוח את מכסה המכשיר ,אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות
למעבדת השירות.
 אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים .במקרה של חדירת מים
למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל) ,לנתקו
מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
 אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם ,כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום
להתחשמלות.
 במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל
תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
תופעות חריגות:
במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר ,יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל
ולפנות למחלקת השירות.
ניקוי:
לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל .אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול
או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.
תיקונים ושירות:
יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.
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