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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

פינוי

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

EC/2002/96 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. 

לפני שימוש ראשון

יש להסיר את כל חומרי האריזה ולהרחיק אותם מילדים קטנים - סכנת חנק!
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הוראות בטיחות

כללי

g  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.

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

g .אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה

g  המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או
נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

g  השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל
בטעות.

g .)אין להשתמש במכשיר במקום לח או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור

g  אין לחשוף את המכשיר לרטיבות ואין להניח אותו במקום בו עלולים לטפטף
עליו נוזלים או במקום בו יש סכנה שיפול לתוך נוזל.

g .אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים

g  הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. הזהרו מחשיפה
ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או 

מרמקול עלול לגרום לאבדן שמיעה!

g  נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו
לשימוש ע״י היצרן. אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר 

בהוראות ההפעלה.

g  אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית )כולל
חדירת עצמים או נוזלים( בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו 

לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה. 
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הוראות בטיחות

ספק מתח

g .יש להשתמש אך ורק בספק המתח המקורי ולא בשום תחליף אחר
g  230 עם הארקהV 50Hz וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא

תקנית ונתיך הגנה. . אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את 
ההתאמות הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל 

חשמל ובכבל הארכה.
g  יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק הספק לשקע החשמל. אין לחבר או

לנתק את הספק משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו 
על ניתוקו במשיכת גוף הספק עצמו ולא במשיכת הכבל. 

g  ספק המתח מיועד לשימוש פנים בלבד. יש להרחיקו מרטיבות ומחום גבוה
ולוודא שהוא מוגן מפני פגיעה פיזית. אין להניח עליו או לתלות עליו חפצים או 

לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או 
התחשמלות.

g .מנעו נפילת עצמים או התזת נוזלים כלשהם ובפרט חומצות על הספק
g  .הרחיקו את ספק המתח מאש גלויה כגון נרות דולקים
g .וודאו שספק המתח מחובר לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על הספק
g  אין לפתוח את הספק. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות

הקרובה.
g  לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או

לקפל אותו בחדות.
g .יש לנתק את ספק המתח ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה
g אזהרות

אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום 	 
להתחשמלות המשתמש.

בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.	 
g  כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, חובה לפנות לשרות במקרים

הבאים:
פגיעה בפתיל הזינה )כבל החשמל( או בתקע שלו.	 
שבר בגוף המכשיר.	 
חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר.	 

במקרה של ריח מוזר או רעשים.	 
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סוללות ליתיום ואחרות

g  זהירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק
בסוללה דומה או שקולה. 

g  בשימוש לא נכון, הסוללה יכול להתפוצץ, להתלקח או אפילו לגרום לכוויות
כימיות - הקפידו לטעון ולאכסן את הסוללה אך ורק על פי הוראות היצרן. 

g  אין לשרוף את הסוללה או להשליכה לאש. אפילו חשיפת סוללה לחום גבוה
כגון באור שמש ישיר או במכונית חונה בשמש, עלולה לגרום לפיצוץ!

g .יש לשמור על הסוללה בסביבה יבשה

g  יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין
שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ! 

g  ,אין לפרק את הסוללה או לחשוף אותה למכות חזקות כגון באמצעות פטיש
הפלה או דריכה.

g  סוללות מכילות חומרים מסוכנים – אין להתעסק בסוללות ליתיום-יון פגומות
או דולפות.

g  יש לשמור על הסוללות הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות
"גמורות" למתקן איסוף ייעודי.

g .כשהמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות

משאבת ואקום

g .אין לטבול את גוף המכשיר במים

g  הניחו את משאבת הואקום על משטח שטוח ונקטו באמצעי זהירות כדי 
למנוע ממנה ליפול.

g  אין לחשוף את המוצר לחום ואין לאפשר לעצמים בטמפרטורה גבוהה לגעת
בו.

הוראות בטיחות
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חלקים 

גוף המכשיר
נורית חיווי

כפתור 
הפעלה

כפתור 
שחרור לחץ

טבעת סיליקון

VPM01
VPA01

ספק חשמל

מתאם לשקית מזוןמתאם לכד בלנדר
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תפעול

יש לסיים את כל ההכנות הנדרשות לפני הפעלת משאבת הואקום.. 1

יש ללחוץ פעם אחת על כפתור ההפעלה כדי שמשאבת הואקום תחל . 2
לפעול.  כאשר כל האוויר ישאב החוצה, המפסק האוטומטי יפסיק את 

פעולת המשאבה. במצב זה לא ניתן להפעיל מחדש את משאבת הואקום 
עד ללחיצה ארוכה על כפתור שחרור הלחץ שישחרר את הלחץ ויאפשר את 

הפעלתה מחדש.

לתשומת הלב: טבעת הסיליקון האוטמת את תחתית משאבת הואקום . 3
נועדה למנוע דליפת אוויר במהלך השאיבה.

לתשומת הלב: תחת תנאי ואקום, אין לנסות להסיר את המשאבה בכוח. . 4
יש ללחוץ ארוכות על כפתור שחרור הלחץ שישחרר את הלחץ ויאפשר את 

ניתוק משאבת הואקום.

משאבת הואקום מופעלת על ידי 6 סוללות בגודל AA ובמתח 1.5V, או . 5
באמצעות ספק מתח.

אם ספק המתח מחובר במקביל לסוללות שהוכנסו למשאבת הואקום, . 6
ברירת המחדל לאספקת החשמל הוא ספק המתח.

החלפת סוללות

 אזהרה! הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני החלפת הסוללות.

פתחו את המכסה, הוציאו את הסוללות החוצה וכניסו במקומן סוללות מאותו 
סוג ובאותו כיוון.
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נקיון

 אזהרה! הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי.

ניקוי המכשיר וספק המתח שלו יתבצע )לאחר ניתוק מהחשמל!( באמצעות 
מטלית רכה, יבשה. אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם.

שלבי פעולה

נעילה
סגרו את המכסה ונעלו את המתאם במצב הנכון.

שאיבה
הצמידו את משאבת הואקום למתאם ולחצו על כפתור 
ההפעלה עד שכל האוויר ישאב החוצה )יראה רק צבע 

ירוק(.

שחרור
לחצו על כפתור שחרור הלחץ. רק לאחר מכן ניתן 

להסיר את משאבת הואקום.
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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

09-9582149סוקולוב 99מכנו מיקסהרצליה

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

04-8620162ביאליק 9שירות רםחיפה

02-6241741הגידם 1שירות כלירושלים

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

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

02-5807870אלעזר המודעי 7יריד בית"רביתר

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה

מעבדת השרוןרמת השרון
אוסישקין 31
רמת השרון

03-5477745

03-6872161יסוד המעלה 6 ת"אי.רוביןתל אביב
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תעודת אחריות לבלנדר

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 מיום המכירה כלפי הקונה הישיר . 3
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


