
תנור חימום חשמלי 
 PD20 :דגם

אין לחבר את תנור החימום לשקע חכם, שעון שבת, מערכת שלט רחוק או לכל מכשיר • 

אחר שמדליק את התנור באופן אוטומטי .הפעלה אוטומטית של התנור ללא השגחה 

עלולה להוביל לשריפה )לדוגמה: התנור מכוסה או זז ממקומו בשוגג( . 

אסור להתקין את תנור החימום בסמוך לווילונות או חומרים דליקים אחרים. • 

אסור להשתמש בתנור החימום בסמוך למקלחת, אמבטיה או בריכת שחיה. • 

אסור להתקין את תנור החימום ישירות מתחת לשקע חשמלי. • 

כבל חשמל לא תקין או שניזוק יוחלף רק על ידי היצרן, נותן שירות מורשה מטעמו או • 

חשמלאי מוסמך למניעת סכנת התחשמלות ושריפה. 

כדי למנוע התלהטות מסוכנת של תנור החימום אסור לכסות אותו. • 

תנור החימום לא מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 8. ילדים מעל לגיל 8 או • 

אנשים עם מוגבלויות פיזיות או קוגנטיביות רשאים להשתמש בתנור החימום או 

לנקותו רק בהשגחת מבוגר שערב לביטחונם ולאחר שקיבלו הסבר על הסכנות וכיצד 

להשתמש בתנור .

אין להניח לילדים לשחק עם תנור החימום . • 

יש להרחיק את תנור החימום ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. • 

אזהרה: תנור החימום לא מכיל מנגנון לוויסות טמפרטורת החדר. בשל כך, אסור • 

תודה שבחרת בתנור החימום של חברת ונטה. תנור החימום 

מתאים לשימוש בגינה/מרפסת ובתוך הבית. הוראות 

ההפעלה מפרטות כיצד להתקין ולהשתמש בתנור החימום 

בצורה בטיחותית. יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני 

תחילת השימוש בתנור החימום החדש שקנית.  

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני תחילת 

השימוש בתנור ההלוגן החדש שקני/ת 

אזהרה!



להשתמש בתנור בחדרים קטנים אם נמצאים בהם אנשים שלא מסוגלים לעזוב את 

החדר בכוחות עצמם בשעת חירום, אלא אם נמצא איתם מבוגר שערב לביטחונם. 

יש להשגיח על התנור בשעת השימוש למקרה שמשב רוח או כל גורם סביבתי אחר • 

גרם להסטת וילון, דגל, יריעת פלסטיק או כל חומר אחר ולכיסוי תנור החימום. 

זהירות: חלקי התנור מתלהטים בשעת השימוש ועלולים לגרום לכוויה. יש להשגיח • 

היטב במיוחד ליד ילדים או אנשים עם מוגבלות שייתכן שלא מודעים לסכנות. 

אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה החלפתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו • 

או כל אדם מוסמך אחר

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

או שכליות

מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות • 

לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם. 

ילדים צריכים להיות תחת השגחה,כדי להבטיח,שהם לא משחקים עם המכשיר. • 

אין למקם את המכשיר מתחת לשקע חשמלי. • 

אין להשתמש במכשיר חימום זה עם מתכנת, קוצב זמן)טיימר( מערכת נפרדת לשליטה • 

מרחוק או כל מכשיראחר המפעיל את המכשיר באופן אוטומטי . כייוון שקיימת סכנת 

שריפה אם המכשיר מכוסה או ממוקם בשוגג. 

אין להשתמש במכשיר זה בסביבה צמודה לאמבטיה, מקלחת או בריכה. • 

אזהרה: מכשיר זה אינו מצוייד בהתקן בקרת טמפרטורת החדר, אין להשתמש • 

במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, 

אלא אם מסופק פיקוח קבוע. 

אין למקם על יד וילונות או חומרים דליקים אחרים• 

להקטנת הסכנות לשריפה, התחשמלות ופציעה יש להקפיד על הוראות בטיחות 

כלליות לשימוש במכשירי חשמל: 

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש בתנור החימום. • 

זהירות: סכנת התחשמלות .אסור לפתוח את תנור החימום או לנסות לתקנו בכוחות • 

עצמך. 

תנור החימום מתלהט בזמן השימוש. למניעת כוויות, אסור לגעת במשטחים הלוהטים • 

של התנור בידייםחשופות או עור חשוף. אם יש ידיות לתנור החימום, מומלץ להשתמש 

בהן לצורך הזזתו. 

יש להרחיק חומרים דליקים כגון רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים ווילונות למרחק • 



של 1 מטר מחלקו הקדמי של תנור החימום ולהרחיקם שלא יבואו במגע עם חלקו 

האחורי, העליון והצדדים .אסור להניח על התנור מגבות או כל פריט אחר. 

יש להיזהר במיוחד בעת השימוש בתנור החימום ליד ילדים או אנשים עם מוגבלויות • 

שייתכן שלא מודעים לסכנות, ומומלץ מאוד לא להשאירו עובד ללא השגחה. 

אסור להשתמש בתנור החימום אם כבל החשמל לא תקין או אם התנור עצמו לא עובד • 

בצורה תקינה ,נפל או ניזוק בכל צורה. יש לפנות למרכז השירות לצורך בדיקת תנור 

החימום ותיקונו. 

תנור החימום לא מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה, חדרי שירות או כל חלל קטן וסגור • 

אחר בבית .אסור למקם את תנור החימום במקום שממנו הוא עלול ליפול לתוך 

אמבטיה, בריכה או כל מאגר מים אחר .

למניעת התחשמלות ,אסור לטבול את תנור החימום במים או בנוזלים אחרים. • 

אסור לגעת בלחצן ההפעלה של תנור החימום בידיים רטובות. • 

אסור להעביר את כבל החשמל של תנור החימום מתחת לשטיח. אסור לכסות את • 

כבל החשמל בשטיחון או בכל כיסוי דומה אחר. יש להעביר את כבל החשמל הרחק 

מהמעברים ובצורה שבה הוא לא יוצר סכנת מעידה ונפילה. 

אסור להכניס או להניח לעצמים זרים להיכנס לתוך פתחי האוורור של התנור, אחרת • 

נוצרת סכנת שריפה או התחשמלות ועלול להיגרם נזק לתנור עצמו. 

למניעת סכנת שריפה, אסור לחסום את פתחי האוורור של תנור החימום. אסור להניח • 

את תנור החימום על משטחים רכים כגון מזרן או כרית בגלל שפתחי האוורור שלו 

עלולים להיחסם. 

תנור החימום מכיל חלקים שמתלהטים ויוצרים ניצוצות. אסור להשתמש בתנור • 

החימום בקרבת בנזין ,צבע, נוזלים דליקים ו/או נפיצים. יש להרחיק את תנור החימום 

ממשטחים חמים ומלהבה גלויה. 

יש להימנע משימוש בכבל מאריך בגלל שהכבל המאריך עלול להתחמם ולגרום • 

לשריפה. עם זאת, אם אין ברירה אלא להשתמש בכבל מאריך יש להשתמש בכבל 

מאריך בעובי של לפחות 1.5 מ"מ. 

לכיבוי תנור החימום, יש ללחוץ על לחצן הכיבוי. • 

יש להקפיד לכבות את תנור החימום לפני הזזתו, ניקיון או כשאין בו צורך. • 

יש להשתמש בתנור החימום רק לשימושים המתוארים בהוראות ההפעלה. כל שימוש • 

אחר שלא מתואר בהוראות ההפעלה עלול להוביל לשריפה, התחשמלות או פציעה. 

שימוש באביזרים שלא נמכרים על ידי משווק מורשה או אושרו לשימוש על ידי היצרן 

עלול להוביל לנזק ולסכנה. 

אזהרה: לצמצום הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אסור לחבר את תנור החימום • 

לממסר בקרה מצב מוצק. 



אסור לנסות לתקן את תנור החיום או לבצע בו שינויים. כל ניסיון שכזה יוביל לביטול • 

האחריות. חלקיו הפנימיים של תנור החימום לא דורשים טיפול או תחזוקה כלשהם 

מצד המשתמש. תיקונים של תנור החימום יבוצעו רק על ידי טכנאי שירות מורשה. 

יש לחבר את תנור החימום רק לשקע חשמלי עם הארקה תקינה. • 

תנור החימום לא מיועד לשימושם של ילדים או אנשים עם מוגבלויות פיזיות או • 

קוגניטיביות או שלא מודעים לסכנות, אלא בהשגחת מבוגר שערב לביטחונם ולאחר 

שקיבלו הסבר על הסכנות וכיצדלהשתמש בתנור. 

יש להשגיח היטב על ילדים ולהקפיד שהם לא משחקים עם תנור החימום. • 

יש למקם את תנור החימום כך שתוויות האזהרה יהיו גלויות. • 

יש לשמור את הוראות ההפעלה. • 

מפרט:

)220-240V)50Hzמתח: 

2000Wהספק:

גובה: 1005, רוחב: 300, עובי: 300מידות:

ק"גמשקל: 

 

הוראות הפעלה:

תנור החימום מתאים לרשת חשמל במתח AC220-240V, תדר Hz50 ויש לחבר אותו . 1

לשקע חשמלי תקני עם הארקה המוגן במפסק זרם בהתאם לתקנות החשמל . 

יש להפעיל את תנור החימום רק כשהוא עומד ישר .הלחצן שבחלקו העליון של הפעלת . 2

תנור החימום לגינה ולמרפסת שלנו משמש להפעלת ולכיבוי התנור. לתנור החימום 

מצורף שלט רחוק המאפשר לבחור בין שתי עוצמות חימום: נמוכה וגבוהה )שבה 

נדלקים שני גופי החימום: התחתון והעליון(. 

  

 

 ניקיון ותחזוקה:

 לפני ניקוי תנור החימום יש לכבות אותו ולהניח לו להתקרר. 

יש לנקות את חלקו החיצוני של תנור החימום במטלית רכה ולחה. אפשר גם להשתמש • 

בחומר ניקוי עדין לפי הצורך. בסיום הניקוי, יש לייבש היטב את תנור החימום במטלית 

רכה 

אסור לנקות את תנור החימום באלכוהול, בנזין, אבקות שוחקות, חומרי הברקה • 

לרהיטים או מברשות קשות ,הם עלולים לפגוע במשטחים החיצוניים של תנור החימום. 

למרות שתנור החימום מיועד לשימוש בגינה או במרפסת, אסור להפעילו כשהוא רטוב • 



כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות. יש להמתין שתנור החימום יתייבש לגמרי 

לפני הפעלתו. 

  

 

אחסון:

אם התנור לא צפוי להימצא בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לאחסנו במקום מוצל • 

ויבש. 

מומלץ לארוז את תנור החימום בחומרי האריזה והקופסה המקוריים כדי למנוע • 

הצטברות אבק ולכלוך על המכשיר. 

  

 

איתור ופתרון תקלות: 

אם תנור החימום לא נדלק, יש לבצע את הבדיקות הבאות לפני פנייה למרכז השירות:  

יש לבדוק שהשקע החשמלי שאליו מחובר תנור החימום תקין. . 1

האם כבר לחצת על לחצן הפעלת התנור? אם לא, יש ללחוץ על לחצן הפעלת תנור . 2

החימום.  

סילוק לפסולת: 

הגנה על הסביבה - אסור להשליך פסולת אלקטרונית ביחד עם הפסולת הביתית. יש 

למסור את תנור החימום למרכז למיחזור פסולת אלקטרונית. אפשר לקבל מידע על מרכז 

מיחזור הפסולת האלקטרונית באזורך מהחנות שבה קנית את תנור החימום או מהעירייה/

מועצה מקומית.  

 


