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HORIZON/HORIZON PLUS/ALMA PLUS מחמם מגבות

מחמם מגבות זה מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה וכביסה
יש לקרוא את הוראות ההפעלה היטב לפני השימוש.

מפרט טכני:
חומר גלםמידותהספקמתחדגם

HORIZON220V-240V AC, 50Hz75W650 מ"מx600x125נירוסטה

HORIZON PLUS220V-240V AC, 50Hz105W1100 מ"מx485x125נירוסטה

ALMA PLUS220V-240V AC, 50Hz100W894 מ"מx553x61אלומיניום

שלב 1:
הברג את בסיס הרגל על

האום כאשר בורג הקיבוע הקטן 
בחלק התחתון

x4

x4

x4

שלב 3:
הברג את תושבות הרגליים 

על הדיבלים בקיר

שלב 2:
סמן את מיקום החורים 

קדח אותם במרכז
והכנס את הדיבלים

שלב 4:
קבע את הרגליים על התושבות 

ונעל אותם בעזרת הבורג בתחתית 
כל רגל 

בעזרת מפתח הלן

תחזוקה
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, 

החלפתו תיעשה על ידי היצרן , על ידי סוכן השרות 
שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

אזהרה
מכשיר זה מיועד אך ורק לבגדים ומגבות שכובסו 

במים.

יש להתקין את המחמם כך שהמסילה המחוממת 
הנמוכה ביותר תהיה בגובה של לפחות 600 מ"מ 

מעל הריצפה כדי למנוע סכנה לילדים קטנים
ניקוי

ניקוי המחמם יעשה אך ורק ע"י מטלית יבשה וללא 
חומרי ניקוי

הוראות 
התקנה

 Horizon/
 Horizon

Plus

הוראות 
התקנה

Alma Plus

הרכבת רגלהתקנה על הקיר
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HORIZON/HORIZON PLUS/ALMA PLUS מחמם מגבות

הוראות הפעלה
הדלקה וכיבוי המחמם

• אנא קרא את הוראות ההתקנה בקפידה כדי להבין איך להתקין את המחמם במקום האידיאלי מהקיר.	
• וודא השלמת התקנה	
• חבר את כבל החשמל לשקע עם המתח הרצוי.	

    לחץ את המפסק למצב )1( נורת החיווי תדלק והמחמם יתחיל לעבוד
    לחץ את המפסק למצב )0( נורת החיווי תכבה והמחמם יפסיק לעבוד

תזמון משך ההפעלה )טיימר(
כיבוי והדלקה )אייקון הכפתור(  • בפאנל ההפעלה קיימים 3 מצבים: 

הפעלה למשך שעתיים עם מנורת חיווי.  •   
הפעלה למשך 4 שעות עם מנורת חיווי.  •   

יש ללחוץ על כפתור הדלקה  על מנת להפעיל את המכשיר שיתחיל לחמם. במצב זה 
מנורת החיווי תדלק. הטמפרטורה תישאר קבועה על  50-55ºC עד לכיבוי המכשיר.

. על מנת לכבות יש ללחוץ שוב על כפתור הכיבוי 
תזמון משך ההפעלה - לחץ על כפתור הדלקה  כדי להפעיל את המכשיר.  •

. מנורת החיווי תידלק  2H4H לחץ על כפתור תזמון משך ההפעלה לשעתיים או 4 שעות   
בהתאם. הטמפרטורה תישאר קבועה על 50-55ºC למשך הזמן שנבחר.
המכשיר יכבה עצמאית בתום משך הזמן שנבחר. ומנורת החיווי תכבה.  

במידה שהמכשיר לא מחמם כראי יש ללחוץ על כפתור כיבוי והדלקה כדי לאתחל מחדש   •
המכשיר מצויד במערכת הגנה למצב של חימום יתר . במידה של חימום יתר המכשיר יכבה.   •

אמצעי זהירות
יש לקרוא את הוראת השימוש וההתקנה לפני השימוש.. 1
נדרשת השגחה כאשר מחמם המגבות נמצא בשימוש ליד ילדים או אנשים עם מוגבלויות.. 2
כאשר המחמם אינו בשימוש יש לנתק את המחמם מהחשמל.. 3
אין לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י משיכת כבל החשמל מהשקע בקיר.. 4
אם פתיל ההזנה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה. החלפתו תעשה ע"י היצרן , סוכן שירות שלו או אדם . 5

מוסמך אחר.
אין להשתמש מחוץ למבנה.. 6
אין למקם את המחמם במקום שהוא עלול ליפול לתוך אמבטיה או מיכל אחר.. 7
כדי לנתק את המחמם יש לנתק את התקע מהשקע בקיר.. 8
אין להשתמש במחמם באזורים בהם קיים שימוש או מאוחסן בנזין, צבעים , או נוזלים דליקים.. 9

השתמש במחמם זה רק כמתואר בהוראות . כל שימוש אחר אינו מומלץ ע"י היצרן ועלול לגרום . 10
לשריפה, התחשמלות או פגיעה בנפש.

מחמם זה אינו מיוחד לשימוש בכבל מאריך.חבר את הכבל ישירות לקיר. 11
אין להכניס או לאפשר לעצמים זרים להיכנס לפתחי האוורור או הפליטה. פעולה זו עלולה לגרום להלם . 12

חשמלי, שריפה או נזק למחמם.
שמור את הוראות ההפעלה.. 13

•  מחמם זה פועל רק במצב עומד.	
•  כל שירותי התחזוקה צריכים להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.	
•  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלויות פיזיות )כולל ילדים(.	
•  פירוק והרכבת המכשיר תתבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.	

2H

4H
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HORIZON/HORIZON PLUS/ALMA PLUS מחמם מגבות

תעודת אחריות מס.
)בצרוף חשבונית הקניה( 

  ALMA PLUS / HORIZON / HORIZON PLUS     :למחמם מגבות מדגם  

שם פרטי   

שם משפחה :   

כתובת :   

 תאריך רכישה: )תחילת האחריות( 

מקום הרכישה:  

מספר מכשיר:   

החברה מתחייבת לתקן כל פגם שיתגלה במכשיר ולהשיבו לפעילות תקינה. 

המכשיר הפגום יובא אל נקודת המכירה הקרובה ע”י הלקוח ועל חשבונו בצרוף תעודת אחריות 

חתומה ע”י המפיץ בחתימה  +  חותמת   ובצרוף חשבונית הקניה.   )תעודה לא חתומה אין לה 

תוקף(.

האחריות אינה כוללת הוצאות פירוק המכשיר בבית הלקוח הובלתו והרכבתו לאחר התיקון.

תוקף האחריות ,  שנה אחת מתאריך הקניה

החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ו/או התקנה שלא לפי 

ההוראות.

החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות ואו נזק שנגרם בזדון ו/

או מתוך רשלנות.

E.mail: t-p-y@t-p-y.co.il 09-8987432 .טל. 09-8304600, פקס


