
 

 

 

  052-3737302חריש. תמיכה בתקלות בווצאפ  11מומחים לחיטוי מזגנים. אודם  -משב רוח

תעודת   ATL-095מרסס נטען  דגם "ספרייפיקס"
 אחריות 

מוצר , מ"יוסף חיים יבוא ושיווק בע -גולד ליין שם היבואן: 
 . ק פוסט, חיפה'צ  35מקלף 'סניף ראשי: רח. חשמל ביתיים

אחריות של שנה אחת מתאריך תעודת אחריות זו היא לתקופת 
 בהצגת חשבונית הקניה

בתנאי שהשימוש במכשיר . לשימוש ביתי בלבד רהמכשי
מוגבלת בהחלפה או  התחייבותנויעשה לפי הוראות היצרן. 

, בתחנות השירות םימצא פגו םשל כל חלק א תיקון
אחראית או  המפורטות בתעודת האחריות בלבד. אין החברה

הרכבה לצורך הבאת המכשיר שא בהוצאות פירוק וית
מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר  לשירות. אחריות זו אינה

ם אחר או לגבי כל נזק שייגר םי אד"תוקנו או הוחלפו ע
כתוצאה משבר, נפילה או פעולה אחרת שלא קשורה בהפעלה 

תקופת האחריות, אנא  םבתו ו/או התקנה שלא לפי ההוראות.
  שמלאי מוסמך.חפנה אך ורק ל

קורוזיה או או \ו האחריות איננה חלה על הסוללהשים לב! 
   המכשיר נרטב.נוזלים חדרו לתוכו ובמקרה ש

  אין להשכיב את המכשיר על הצד או הפוך מחשש
לחדירת נוזלים. כדאי לרוקן את המיכל בסיום כל שימוש 
ולהפעיל את המרסס עם מים לכמה שניות כדי לנקז ממנו 

 סבון.
 מכשיר בנפרד מהמיכל כדי למנוע יש לאחסן את ראש ה

 חדירת נוזלים ושימוש אקראי של ילדים. 
  .אין להפעיל את המרסס ללא נוזל 

 נטען "ספרייפיקס"למרסס ובטיחות  הוראות שימוש

  יש לחבר את כבל הUSB איננו (למטען חיצוני  ,המצורף
את  םלהרי יש) . ולחבר למכשיר (המכשיר םמסופק ע

בזמן הטעינה ידלקו נוריות  (. מכסה הגומי בעדינות
שיצביעו על טעינת הסוללה. אין להטעין לאחר    LEDה
 הסוללה מלאה.כל הנורות דולקות וש

  על כפתור ההפעלה עד התחלת ריסוס  ץיש ללחולהפעלה
   יצה נוספת תעצור אותו.חהמכשיר, ל

 עם  .ית הריסוסילשינוי אופי הריסוס יש לסובב את פ
השעון  נגד כיווןכ ,ערפילי כיוון השעון יפוזר רסס עדין

 זרם חזק ורחוק. יפוזר 

  ניקוי קלינפיקס המכשיר נועד לשימוש אך ורק עם נוזל
 בדילול מתאים לפי ההוראות המצורפות ומים.  

 לרבות מתחמצנים,  םאחרי םחומריאין להשתמש ב 
 וחומצות.  םהלוגני מתכות,  , םבסיסי

  במכשיר אך ורק למטרה לשמה הוא מיועד.יש להשתמש 

  אזהרה! אין להרטיב את המכשיר. דבר זה יגרום לקצר
 ויוצאו מפעולה לאלתר.

 של ילדים. םהרחק מהישג יד 

 שיש להם רגישויות לחומרים,  אין להשתמש ליד אנשים 
או שכליות  יכולות פיזיות, חושיות םנשים בהריון, ע
 .העדר ניסיון וידע םמופחתות, או ע

 0 המכשיר אינו מיועד להפעלה בטמפרטורה הנמוכה מ  
 .מעלות

 או בחלקים שצורפו  םיש להשתמש אך ורק בעזרי
 היבואן בלבד."י למכשיר ע

 םאו על ציוד הכולל רכיבי םאין לכוון את הנוזל על עיניי 
 . לחשמל םחשמליים או שמחוברי

 ליטר נוזל.  0.2 -יש להפעיל את המכשיר לפחות ב 

  את המכשיר כאשר הוא הפוך או אין להפעיל או להניח
 צדו. על  מונח

  את  טמשב רוח פתאומי אשר עלול להסימיש להיזהר
 .הרסס לעיניים

 .יש להשתמש באזור מאוורר 

 

 

 

 

 


