
 

 הוראות תפעול ותחזוקה מייבש ידיים

 2805 ם דג

 לקוח יקר,

. עשינו ונמשיך לעשות כל מאמץ לספק את Vulcanתודתנו על שבחרת במייבש הידיים מסדרת 

המוצר והשרות הטובים ביותר. במדריך זה תמצא הסבר והוראות התקנה ותחזוקה של המכשיר. 

 אנא הקפד לקרוא את המדריך ולפעול בהתאם.

 שימוש במכשיר ייבוש ידיים חשמלי חשוב:

  הפעלה ללא מגע מסייעת לשמירה על הגיינה של המשתמשים 

 ומקטין במקום , מסייע לשמירה על הניקיון או מגבות אין צורך בתחזוקה שוטפת של החלפת נייר

 זיהום הסביבהאת 

 חשמלמהירות האוויר הסילונית מקטינה את זמן הייבוש לתועלת המשתמשים וחוסכת ב 

  שיבטיח שימוש ארוך טבח ותרומה לאסטטיקה עשוי מחומר לא מחליד, נאה וחזקהמכשיר מבנה 

  שניות של עודה רציפה 40באמצעות בקר שיפסיק את עבודת המכשיר לאחר למכשיר הגנה 

 וימנע את קלקולו והוצאה מיותרת בגין צריכת חשמל

  אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מC025 יפיק המכשיר באופן אוטומטי אוויר חם 

 

 אזהרות
  לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצבOFF  ומקור החשמל

 התקנה ותחזוקה יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבדופעולות  מנותק

  אין להרטיב את המכשיר ואין להתקין אותו במקום בו מים עלולים להרטיב אותו מחשש

 להתחשמלות.

  מחשש להתחשמלות המכשיראין לפרק את 

 המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-( 230פאזיV, 50Hz ,בעזרת כבל תקני ) ע"י בחיבור

 . 2מ"מ 1.5-1חוטים בחתך של 

  המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה

 ויש למנוע היתלות עליו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישיו מועטה אלא אם הודרכ

 אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו ע"י מעבדת שרות מוסמכת 

  מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מכשיר זה אינו

מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר 

על ידי אדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא 

 משחקים עם המכשיר.

 חירת מיקום להתקנהב

 להתקין במקומות בהם המכשיר נמצא במצב שבו: אין

 ישנה אפשרות שמים יותזו על המכשיר או באזור התעבות של מים 

 שמש ישירה 

 או שבמקום התחמצנות גבוהה תוהסביבה קוריוזי 



 איפה ואיך מומלץ להתקין את המכשיר:

  אם מתחת למכשיר ישנו משטח גבוהה מגובה הרצפה, הגובה המינימלי להתקנה יהיה לפחות

 ס"מ מהמשטח שמתחת למכשיר 40

  ס"מ  ממראה או קיר 10יש להקפיד שהצד הימני של המכשיר יהיה מורחק בלפחות 

  המכשיר יש להתקין במקום שלא יפריע לתנועת אנשים או פתיחת דלתאת 

 המכשיר צריך להיות מותקן בצורה אנכית 

 בשרטוט המצורף מתואר הגובה האופטימלי להתקנה 

 

  הערה: בדגם זה אין אפשרות לחבר את המכשיר בחיבור ישיר אלא באמצעות הכבל והתקע

 המחוברים למכשיר

 הוראות התקנה

 הפרד את הבסיס עליו מותקן המכשיר, סמן את מיקום הקדחים והתקן אותו על הקיר  .1
השחל את המכשיר מחלקו העליון של הבסיס עד שניתן יהיה להבריג דרך החורים בגוף המכשיר  .2

 למניעת גניבההאבטחה ובבסיס את הבורג 

 )גריל( ה את החלק התחתון בסורגהברג את הבורג בתחתית המכשיר למניעת גניבה וכס .3

 

 

 שימושהוראות 

 לצד להניע אותן מצדחת לפתח יציאת האוויר של המכשיר ויש להכניס את הידיים מת

טמפרטורת האוויר היוצא תשתנה בהתאם לטמפרטורת החדר )אוויר חם יוזרם כשהטמפרטורה 

 (C025בסביבת המכשיר נמוכה מ 

 תחזוקההוראות 

 3שלב  2שלב  1שלב 

 

 
 



ממיסים אורגניים, חומצה או שימוש בחומר שאינו מתאים )ניתן לנגב את המכשיר במטלית יבשה. 

 ם( עלול לגרום לנזק למכשיר לרבות להורדת הציפוי שמעליוחומרים בסיסי

 

  



 נתוני המכשיר

 2807 2806 2805 דגם

 280X153X162 280X170X170 280X153X162 מידות המכשיר
 ק"ג 3.4 ק"ג 3.4 ק"ג 3.2 משקל

 

 ס"מ 15-20 טווח חישת גלאי  AC220~240V מתח

 IPX1 רמת אטימות חד פאזי פאזה

Watt 1150-1350W מ'/ש' 68 מהירות אוויר 

 C040-10בין  טמפרטורת עבודה 650-750W עוצמת חימום

 

 מידות

 

 רמבנה המכשי

 

 

 מלוא סחר יבוא ושיווק בע"מ

  



 תעודת אחריות

אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ללא תשלום או להחליף אותו בחדש או באחר שווה ערך או בהחזר 

חודשים  מיום הקניה,  12כספי בניכוי פחת שימוש )עפ"י שיקול דעתנו(, אם בתקופת האחריות של 

כתב בהליך היצור, הכל בכפוף למילוי הוראות היצרן המצורפות למוצר והאמור באו   חומרבפגם יתגלה 

 אחריות זה ובתנאי שהמוצר הותקן עפ"י הוראות היצרן.

 את המכשיר יש להביא לנקודת המכירה בה נרכש המכשיר )להלן נקודות השרות(.

וסבירים ומבלי שנגרם למוצר נזק בזדון, ברשלנות  תנאי שימוש נכוניםל זו כפופהאחריותנו לפי תעודה 

למכשיר  . לא נהיה אחראיםים והוראות היצרןאו הזנחה של המשתמש, או בשימוש שלא לפי הכלל

כתוצאה מנזקי מים, לכל נזק שנגרם למכשיר  שנעשה בו ניסיון לתיקון הפגם ע"י גורם כלשהוא אחר או

-, תאונה או כחשלא עפ"י הוראות היצרן כימיקלים ונוזלים אחרים, שבר או נזק, התקנה או תחזוקה

 עליון וכיו"ב.

 המכשיר בלבד/החלפה/זיכוי אחריותנו מוגבלת אך ורק לתיקוןר בזאת כי למען הסר ספק, מובהר ומוצה

פי שיקול דעתנו הבלעדית למוצרים שלדעתנו פגומים כתוצאה של ייצור לקוי או כתוצאה של -וזאת על

באחריות מכל סוג שהוא ואין אנו מתחייבים . אין אנו אחראים פגם במרכיבים ובחומרים מהם יוצר המוצר

שר למוצר למרות השימוש או אי שימוש במוצר. בכל מקרה לא נפצה בגין נזק עקיף בכל תשלום בק

כלפי ובגין כל הוצאה נלוות ואו הפסד נלווה ולא נישא בכל אחריות אחרת בין מפורשת ובין משתמעת 

ואן תיקן או החליף את היה והיב .או אי שימוש במוצרכתוצאה משימוש  ,ו/או צד שלישי כלשהו הרוכש

 12ר המתוקן או המוחלף יהיו מכוסים בתעודה זו ליתרת תקופת האחריות )שנרכש, המוצהמוצר 

 ( עפ"י תעודה זוחודשים

בכל מקרה האחריות אינה כוללת חלקים ואביזרים מתכלים או מתבלים )במידה וקיימים כאלה במוצר( 

ופן ותדירות כתוצאה משימוש כגון: פילטרים, נתיכים, גלאים ואחרים שהחלפתם מתבקשת עפ"י א

 השימוש בהם.

רק בצירוף חשבונית רכישה שפרטיו רשומים מטה בלבד ואחריותנו לפי תעודה זו היא כלפי הקונה 

 בזמן הקניה. שהוחתמה בחתימת המוכר ושהמוכר רשם את שם הקונה ותאריך הקניה על גבי התעודה

 

 ___:____הקנייה תאריךמספר סידורי של המכשיר: _____________  שם המוצר:__________

 

  ______________________________________הקונה: ________________ פרטי

 

 ______________: ________________________________ונקודת השרות המוכר פרטי

 

 חותמת וחתימת המוכר: _______________________________________.

 

 

 טבת, א.ת. לב הארץ מלוא סחר יבוא ושיווק בע"מ *  בניין

 

 


