הוראות הפעלה ,בטיחות ואחזקה.
כרית חימום חשמלית.
דגם JF-601

אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.
כרית חימום חשמלית לחימום שרירים תפוסים ,כאבי גב וצוואר.
הוראות הפעלה:
הנח/י את כרית החימום על משטח יבש ויציב.
 .1וודא/י שווסת החימום מכוון על דרגת  0וחבר/י את המכשיר אך ורק לשקע חשמל בטיחותי
מותקן כהלכה.
 .2בחר/י את דרגת החום הרצויה בווסת החימום .לכרית החימום שלוש דרגות חום:
 0אינו פועל.
 1דרגת חום נמוכה.
 2דרגת חום בינונית.
 3דרגת חום גבוהה.
 .3לכיבוי המכשיר לאחר השימוש ,העבר/י את ווסת החימום למצב  0ונתק/י את התקע מהשקע
החשמלי )משכו בתקע ,לא בכבל(.

פני המכשיר חמים .אנשים אשר אינם רגישים לחום חייבים להיזהר
בשימוש במכשיר.
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הוראות בטיחות כלליות ,טיפול ,תחזוקה ואחסון:
 .1הוראות חשובות  -נא לקרוא היטב את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את
ההוראות לעיון נוסף בעתיד.
 .2אזהרה – לפני חיבור המוצר אל הזינה ,בדוק/י אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר
ועל התקן הבקרה .לא לחבר את המוצר למתח זינה ישר ) .(DCלשימוש רק עם התקני בקרה
שסופקו עם המוצר.
 .3כרית החימום מיועדת לשימוש פרטי בלבד ולמטרתה הייעודית ,לחימום שרירים תפוסים ,כאבי
גב וצוואר ,ללא כל שימוש מסחרי ,או שימוש בבתי חולים.
 .4נא להרחיק את המכשיר ממקורות חום אחרים כגון :בקבוקי מים חמים ,פולטי חום ,שמיכות
חימום ואור שמש ישיר.
 .5נא להרחיק את המכשיר ממקורות מים ולחות .אין לכבס את כרית החימום או לטבול אותה בכל
נוזל .אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות .אם המכשיר לח או רטוב ,נתק/י אותו מיד מהשקע
החשמלי.
 .6נא לא לנקב את כרית החימום או להשתמש בסיכות או מחברי מתכת לעיגון המכשיר או הידוקו.
 .7נא לא להשתמש במוצר כשהוא מקופל או מקומט .נא לא ליצור קיפולים חדים בכרית החימום.
 .8נא לא להשתמש בכרית החימום על מיטות מתקפלות או מתכוונות.
 .9נא לנקוט אמצעים למניעת שריפה או כוויה של העור כתוצאה ממגע ממושך במקום אחד.
 .10השימוש בכרית החימום אסורה לתינוקות ,ילדים ,נכים ,חולים סיעודיים או לאנשים שאינם
מרגישים חום או שאינם יכולים להפעיל את המכשיר בכוחות עצמם .השימוש בלא השגחה אסור.
 .11יש להיזהר מלהירדם בזמן השימוש בכרית החימום.
 .12אין להניח על כרית החימום חפצים אחרים מלבד כלי מיטה רגילים.
 .13אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה .כדי להגן על ילדים מפני הסכנות של מכשירי חשמל ,נא
לוודא כי הכבל מונח על הרצפה למניעת מעידה וכי לילדים אין גישה למכשיר.
 .14בדקו את המכשיר והכבל בקביעות לגילוי סימני בלייה או נזק .אם יש סימנים כאלה או אם
השתמשו במוצר באופן לא תקין ,אין להשתמש במוצר ויש להחזיר אותו לספק לבדיקה.
 .15אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם .פנו תמיד לטכנאי מוסמך.
 .16אין לשאת את המכשיר באמצעות הכבל ואין להשתמש בכבל כידית.
 .17בעת ניקוי או אחסון ,כבו את המכשיר והוציאו תמיד את התקע מהשקע החשמלי )משכו בתקע,
לא בכבל(.
 .18יש להפסיק מיד את פעולת המכשיר כאשר אינכם חשים בטוב או שהחום הופך לגבוה מדי.
הוראות כביסה לניקוי כיסוי הכרית:
יש להסיר את כיסוי הבד מכרית החימום .כיסוי הבד בלבד ניתן לכיבוס ביד במים פושרים .ייבוש ללא
סחיטה וללא גיהוץ .החזר/י את כיסוי הכרית רק לאחר ייבוש מוחלט.
אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה יש להחליפו .החלפתו תתבצע על ידי
היצרן ,על ידי סוכן השרות ,או על ידי אדם מוסמך אחר.
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השלכה :אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הלא ממוינת .יש לאסוף פסולת כזו
בנפרד לצורך טיפול מיוחד.
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