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נא לשמור לשימוש עתידי
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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש  •

עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש 
במכשיר שלא בהתאם להוראות.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו  •
התאמות לשימוש אחר. 

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. •
המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל  •

בקרבת ילדים. 
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או  •

נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •

בטעות.
אין להפעיל בחדרי רחצה ובסביבה לחה ו/או רטובה. •
אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •
הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל  •

צד שלו. 
אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית )כולל  •

חדירת נוזלים( בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות 
מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה. 

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית  •

ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. 
אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע״י 

חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •

מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או 
עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת 
הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( ייעודי שישמר 

במצב תפעולי מוכן לשימוש. 
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הוראות בטיחות

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף 

לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום,  •

במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו 
אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו  •
או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו  •

מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )»טיימר«( חיצוני או מערכת שליטה 
מרחוק נפרדת.

יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. •

רדיאטור
הציבו את הרדיאטור על משטח ישר קשה ויציב. אין להציב את הרדיאטור על  •

משטח רך כמו שמיכה שיחסום את פתחי האוורור שלו - סכנת שריפה!
אין לכסות את הרדיאטור או לתלות עליו מגבות או פריטים אחרים, למשל לצורך  •

ייבוש - סכנת שריפה!
יש להרחיק את הרדיאטור מרחק 30 ס«מ לפחות מכל רהיט, וילון או חפץ אחר  •

שעלול להפגע מהחום שלו ואף להדלק - סכנת שריפה! 
אין למקם את כבל החשמל של המכשיר מתחת לשטיח או באופן שניתן יהיה  •

להתקל בו - סכנת חבלת גוף ואף התהפכות של המכשיר. 
הרחיקו את כבל החשמל מצלעות החימום של הרדיאטור. •
אין להפעיל את הרדיאטור מתחת לשקע חשמל. •
אין להפעיל את הרדיאטור בחדר לא מאוורר או קטן מדי )פחות מ-4 מ«ר(. •
אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה בחדר קטן עם אנשים שאינם מסוגלים  •

לעזוב את החדר באופן עצמאי.
אין להפעיל את הרדיאטור בקרבת מים שהוא עלול ליפול לתוכם. •
הרדיאטור מתחמם מאד בזמן פעולתו - אין לגעת ישירות בצלעות החימום שלו -  •

סכנת כווייה!
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כללי

מפרט

.220V-240V~ 50/60Hz  :מתח חשמל
הספק חשמלי:   1500 וואט או 2000 וואט בהתאם לדגם.

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 
בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
קופסאות קרטון, קלקר וכו‹( מחוץ להישג ידם. 

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.	 

יש להפעיל פעם ראשונה בסביבה מאווררת - ייתכן ריח רע מהמכשיר.	 
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חלקי המכשיר

לוח בקרה1

ידית2

גלגלים3

פתחי איוורור

פתחי איוורור



7

לוח הבקרה

מחוון עוצמה1

תצוגת טמפרטורה2

נורית חיווי פעולה3

בורר עוצמה4

כפתור הדלקה וכיבוי5

6LCD תצוגת

חיווי מצב פעולה חסכוני7

כיוון טמפרטורה )"תרמטסטט"(8

חיווי מצב פעולה חסכוני9

1
2

3

4

5

6
7

9
8
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הרכבה

חלקים

2 גלגלים1

2 תמיכות לגלגלים2

2 מעצורי טבעת3

2 ברגים4

2 מרווחים5

2 מכסי ברגים6

7)DAV 1500 רק דגם( M3 בורג

8)DAV 1500 רגלית )רק דגם

זהירות! 

נתקו מהחשמל לפני ההרכבה.	 

הרכיבו כל גלגל כמתואר באיור:	 
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הרכבה

בדגם DAV 1500 חברו גם את הרגלית כמתואר באיור:	 
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הרכבה

בדגם DAV 2000 חברו כמתואר באיור:	 
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תפעול

לפני השימוש ברדיאטור, וודאו שהוא מוצב יציב על משטח שטוח וכפתור . 1
ההדלקה שלו במצב כבוי. הכניסו את תקע החשמל שלו לשקע בקיר. וודאו 

שהתקע מוכנס היטב לתוך השקע.

הדליקו את הרדיאטור בלחיצה על כפתור ההדלקה והכיבוי. התצוגה . 2
תהבהב ואחר כך תוצג טמפרטורת ברירת המחדל שלו - 25°C. אם 
טמפרטורת החדר גבוהה מטמפרטורה זו, הרדיאטור לא יפעל. אם 

טמפרטורת החדר נמוכה מטמפרטורה זו, נורית חיווי הפעולה תדלק 
והרדיאטור יתחיל להתחמם לאותה טמפרטורה.

ניתן לשנות את הטמפרטורה באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס בין . 3
14-32°C. כאשר טמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה שהוגדרה, 

הרדיאטור יפסיק להתחמם ונורית חיווי הפעולה תכבה. ברגע שטמפרטורת 
החדר תרד 2°C מתחת לטמפרטורה שהוגדרה, הרדיאטור יפעיל את עצמו 

באופן אוטומטי עד שיתחמם חזרה לאותה טמפרטורה.

במצב פעולה חסכוני, הרדיאטור יפעיל את עצמו באופן אוטומטי רק כאשר . 4
טמפרטורת החדר תרד 3°C מתחת לטמפרטורה שהוגדרה.

לאחר השימוש, כבו את הרדיאטור בלחיצה על כפתור ההדלקה והכיבוי . 5
והוציאו את תקע החשמל מהשקע.

זהירות! 

הזהרו שלא לגעת בצלעות החמות בידיים חשופות כדי להימנע מכווייה, הסיעו 	 
את הרדיאטור רק באמצעות אחיזה בידית. 

הרחיקו עצמים דליקים - שמרו על טווח ביטחון של לפחות מטר.	 

שימו לב

שימו לב: הרדיאטור מצויד בהתקן בטיחות שיכבה אותו במקרה של 	 
התחממות יתר מקרית.

לאחר ההדלקה יישמעו קולות פכפוך מים - הדבר תקין.	 

התרמוסטט שומר על טמפרטורת החדר ברמה הרצוייה ע"י הפעלה וכיבוי 	 
הרדיאטור לסירוגין.
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נקיון

זהירות
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות 	 

מלאה של המכשיר.

אין לטבול שום חלק במים ובפרט לא את כבל החשמל.	 

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.	 

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים.	 

נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה.. 1

העזרו בשואב אבק לנקוי מקומות קשים לגישה בין הצלעות.. 2

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על המוצר 
 EC/2002/96 או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי

לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר 
כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד 
חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או 

למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא 
ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 



13

רשימות אישיות
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית: יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9327050הצומת"(

מרכז מסחרי ב', חנות חשמל קמיאשדוד
2408-8525104

08-6230017קק"ל 58 בחצראביטןבאר שבע

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

האיצטדין 21, קרית ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428חיים

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-5808282רובין 21, רמות ד'יריד בית"רירושלים

02-5804446אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות לרדיאטור

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 1
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה . 3
הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה 

ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר


