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קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו כי הוראות שימוש   
 אלו יהיו נגישות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע שהן מכילות.

 

  

 אזהרה          

  נפשיות  או חושיות , פיזיותואנשים בעלי מוגבלויות   8ילדים מעל גיל ע"י מכשיר זה ניתן לשימוש   •

  להשתמש  כיצד הוראות  שקיבלו או  פיקוח שיש עליהם   בתנאי, ידע או  ניסיון  אנשים בעלי חוסר   או

 הכרוכים בשימוש בו.  לסיכונים  היטב  והם מודעים, בבטחה  במכשיר 

 במכשיר. אסור לילדים לשחק  •

 ניקוי ותחזוקת המכשיר אסורה לביצוע ע"י ילדים אלא אם כן הם מפוקחים ע"י מבוגר.  •

 יש לנתק את המכשיר מהחשמל בזמן הניקוי.  •

שניתנו. בכל מקרה יש להימנע מכניסה של    הוראות הניקוייש לנקות את המכשיר אך ורק לפי  •

 מים ליחידת האוורור. 

 ניקוי המבוססים על חומרים ממיסים.  אין להשתמש בחומרי •

את הכבל   לנתק ולא ניתן  במידה  . יש להשליכו לפסולתבמידה וכבל החשמל של המכשיר ניזוק,  •

 . לפסולת  את המכשיר  להשליך יש  

 

 

 לקוח יקר, 

שלנו מייצג מוצרים באיכות גבוהה שנבדקו    אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. השם

, עיסוי, טיפוח, אויר וטיפול  ש בתחומים של חום, טיפול עדין, לחץ דם, משקלבצורה יסודית לשימו

 בתינוקות. 

 בברכה, 

 Beurerצוות 

 

 היכרות עם המכשיר

במקרים מזוהם בחלקיקי  מבלים את רוב זמנם בתוך בתיהם. האוויר שבתוך הבית ברוב בני האדם 

 ווירוסים.  בקטריות, שיערות של בעל חיים, ריחות, גזים מזיקים ובנוסף סוגים שונים של אבק, אבקה

  UV-Cתלת שכבתי ונורת    מסנןהסביבתי תוך שימוש במנקה את האוויר  LR 310מטהר האוויר 

 : LR 310מטהר האוויר  מובנית. 

חות לא  )מסנן פחם פעיל נגד גזים מזיקים ורי משולב  מסנןמסנן את האוויר באמצעות  •

 נגד חלקיקים כגון חיידקים, וירוסים, קרדית האבק, אבקה ואבק( EPA E 12 מסנן נעימים, 

 )הורג את החיידקים(  מובנה UV-C אור  בעל  •

 עובד בצורה שקטה עם שלוש דרגות עוצמה •

 בעל פונקציה של טיימר )שעתיים, ארבע שעות או שמונה שעות(  •



מהחלקיקים   99.5%. משמעות הדבר היא כי 99.5% ≥הם   EPA E 12ביצועי הסינון של מסנן 

 )למשל בקטריות, וירוסים ואבק( יכולים להיות מסוננים. 

 

 בעל חיישן חלקיקי אבק  •

 ( NRCC-54013-2011מטר רבוע )בהתאם ל  56מתאים לכל חדר עד  •

 חוסך בחשמל  •

 מסירים את מכסה המכשיר כאשר  נכבה אוטומטית  •

 

 ירועקרונות ניקוי האו

 מטהר האוויר שואב את האוויר המזוהם.  .1

 המסנן הראשוני מסנן את החלקיקים הגדולים יותר כגון אבק, לכלוך ושיער.  .2

 מהאוויר. לאחר מכן, מסנן הפחם הפעיל מסנן פורמלין, בנזן, גזים רעילים אחרים וריחות  .3

 מסנן את החלקיקים הקטנים כגון אבקה, בקטריות או וירוסים.  EPA  -לבסוף, מסנן ה .4

בתוך המכשיר ומשמידה חיידקים וריחות )הנגרמים  שניתנת להחלפה נמצאת   UV-C -ה תאורת  .5

 יגריות( ע"י חיות, בישול או עשן ס

 נפלט חזרה לאוויר הסביבה דרך פתח יציאת האוויר הנמצא בראש המטהר.   האוויר הנקי .6

 

 לאוויר מזוהם או לא מסונן יכולים להיות מספר השפעות: 

 יש יותר סיכוי להופעת זיהומים ומחלות נשימה  •

 עקב חשיפה לגזים רעילים ק למערכת הבריאות נז •
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 חלקי המכשיר  .1

• 1 X  מטהר אויר 

• 1 X  מסנן פחם פעיל/מסנן  מסנן( משולבEPA E 12 ) 

• 1 X  מסנן ראשוני 

• 1 X  חוברת הוראות הפעלה 

 

 סימנים וסמלים  .2

 סמלים אלה מופיעים בחוברת הוראות ההפעלה: 

 

 אזהרה
הוראות זהירות המעידים על סכנת 

 בריאותי פגיעה או נזק 
 

 
 יצרן 

 

 מאוד חשוב
המעידה על אפשרות   הערת בטיחות 

  לנזק למכשיר/עזרים  

 CEסמל 
מעיד על מוצר העומד בקריטריונים  

 של התקן האירופי 

 

 מידע על המוצר
 הערה על מידע חשוב 

20 PAP     

היפטר מהאריזות בתורה ידידותית  
 לסביבה 

 

 קרא את ההוראות 

 

סמל אישור למוצרים המיוצאים  
 CIS -לרוסיה וחברים ב

 

תעשה  השלכת המכשיר לפסולת 
  -  EC Directive – WEEEלפי תקנות 

 ציוד חשמלי ואלקטרוני   פסולת 
 

 סימן בטיחות 

 

 אזהרות והערות בטיחות  .3

קרא את ההערות בתשומת לב! חוסר תשומת לב למידע הבא יכול לגרום לפגיעה גופנית או נזק  

 חומרי. 

 אזהרה 

 שמור את חומרי האריזה במרחק מילדים למניעת סכנת חנק.  

 מכת חשמל

 אזהרה 

, במטרה להימנע ממפגעים עקב מכת  כמו בכל מוצר חשמלי, השתמש במטהר האוויר בזהירות 

 שמל. ח

 לכן, שים לב להוראות השימוש הבאות:  •

הנתונים לגבי גובה המתח  אל תפעיל את המכשיר במתח אחר מעבר למה שמצוין על המכשיר ) -

 בתחתית המכשיר( ש  למכשיר זה נמצאים בטבלה  הנדרש

 אל תפעיל את המכשיר במידה והוא או העזרים שלו נראים פגומים  -



 ברקים אל תפעיל את המכשיר במהלך סופת  -

במהלך השימוש, מיד בהופעת פגם או ליקויים בהפעלה, כבה את המכשיר במיידי ונתק אותו   •

כדי לנתק אותו מהשקע. לעולם אל תחזיק או תסחב את  מהשקע. אל תמשוך בכבל או במכשיר 

 המכשיר באמצעות הכבל. שמור את הכבל הרחק ממשטחים חמים. 

 שקע. הקפד תמיד לכבות את המכשיר לפני הניתוק מה •

 לעולם אל תנתק את המכשיר מהחשמל עם ידיים רטובות או לחות.  •

הקפד לשמור את המכשיר הרחק ממקורות חום על מנת למנוע ממכסה המכשיר להימס ולעורר   •

 שריפה. 

 וודא כי הפתחים של המכשיר והכבלים לא יבואו במגע עם מים, אדים או נוזלים אחרים.  •

 דליקות או נפיצות. אל תשתמש במכשיר בקרבה לתערובות גז  •

 אל תתקרב למכשיר אשר שקע במים. נתק אותו מהשקע במיידי.  •

 אל תשתמש במכשיר אם הוא או העזרים שלו נראים ניזוקים.  •

 תיקונים

 אזהרה 

תיקון שנעשה בצורה לא  תיקונים של מכשירים אלקטרוניים צריכים להיעשות ע"י איש מקצוע.  •

מהימנה יכול לחשוף את המשתמשים בו לסכנה. לתיקונים, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות או  

 ספקים מורשים. 

 אין לפתוח את תיבת האוורור.  •

 ות אשסכנת התלקח

 אזהרה 

קיימת סכנת התלקחות אם השימוש במכשיר נעשה בצורה לא נכונה או אם מתעלמים מהוראות  

 יר: ו שים לה להוראות הבאות לשימוש במטהר האוהשימוש במכשיר. לכן, 

 עליו כיסוי כגון שמיכה, כרית וכו'. אין להפעיל את המכשיר כאשר יש   •

 אין להפעיל את המכשיר בקרבה לדלק או כל חומר אחר שיש בו חומרים מתלקחים.  •

 מכשירהתעסקות עם ה 

 חשוב מאוד 

 ולפני ניקוי. יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לאחר כל שימוש 

בפתחי המכשיר או בחלקים המסתובבים שלו. וודא כי החלקים המסתובבים  ניח חפצים לה אין  •

 יכולים לנוע בחופשיות בכל רגע נתון. 

 אין להניח שום חפץ על המכשיר.  •

 אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות.  •

 הגן על המכשיר מפני אור השמש ופגיעות ואל תפיל אותו.  •

 ת המכשיר. אין לנער א •

 הנח את המכשיר על משטח מוצק עם עמידות בפני מים.  •



 מטרת השימוש במוצר  .4

 מטרת מטהר האוויר היא כל כולה ניקוי האוויר בתוך הבית. 

 אזהרה 

במידה ואחד מתושבי הבית סובל ממחלת ריאות או כשל נשימתי, התייעץ עם הרופא המטפל לפני  

בצורה  השימוש במטהר האוויר. יש להשתמש במכשיר זה אך ורק למטרה לשמה הוא תוכנן ו

נכון במכשיר יכול להיות מסוכן. היצרן  הספציפית לשימוש לפי חוברת הוראות ההפעלה. שימוש לא 

 אינו אחראי לשום נזק הנוצר בעקבות שימוש לא נכון או רשלני במכשיר. 

 

 תיאור המכשיר  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 מכסה המכשיר  .5 פתח יציאת האוויר  .1

 EPAמשולב )מסנן פחם פעיל/מסנן  מסנן .2
E 12 ) 

כנגד גזים מזיקים וריחות   : מסנן פחם פעיל
 לא נעימים 

מסנן חלקיקים כגון   :EPA E 12מסנן 
בקטריות, וירוסים, קרדית האבק, אבקה  

 ואבק 

 UV-C אורת ת .6

משמידה חיידקים וריחות )הנגרמים ע"י  
 בתוך המכשיר   חיות, בישול או עשן סיגריות(

 

 ראשוני מסנן  .3
 מסנן אבק גס ולכלוך כמו שיער

 מכשיר  .7

 פתח כניסת האוויר  .8 לוח בקרה  .4
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 תצוגה וכפתורים

 

 

  כפתור הפעלה/כיבוי 1

הפעלת המכשיר לכבוי  מצב כפתור המחליף בין 
 המכשיר 

  UV-Cכפתור תאורת  4

כפתור המחליף בין מצב הפעלת התאורה או  
 הכיבוי שלה 

 / מצב אוטומט   AUTOפתור כ 2
מפעיל את המצב האוטומטי  

  בהתאם לאיכות האוויר)מהירות האוורור משתנה 
 והאור בנורית דולק ברציפות( 

  "Replace Filter"מתחת ל  הנורהבמידה ו

מהבהבת, החלף את המסנן. לאחר החלפת  
במשך מספר   AUTOהמסנן, לחץ על כפתור 

שניות על מנת לאתחל את הפונקציה האוטומטית  
 לאחר החלפת המסנן. 

 כפתור טיימר 5

יה של טיימר בה  מאפשר פונקצמטהר האוויר 
ספר השעות שהמכשיר יעבוד  מ ניתן לבחור את 

לפני שהוא יכבה את עצמו. למכשיר שלוש  
   2Hשל משך ההפעלה: אפשרויות בחירה  

 שמונה שעות.  8H  -ארבע שעות ו  4Hשעתיים, 

 מהירות האוורור כפתור  3

 למטהר האוויר יש שלוש מהירויות אוורור: 
 
 

 חלשה        בינונית         גבוהה

 

 

 שימוש ראשוני במכשיר .6

 פתיחת מארז מטהר האוויר 6.1

 . פתח את אריזת הקרטון .1

 האריזה. הוצא את המכשיר מהחלק העליון של הקופסה מבלי לפתוח את שקית  .2

המשולב מהמכשיר )ראה חלק "החלפת   מסנןאת החלקים מהשקיות. הוצא את ה הוצאכעת  .3

 המשולב חזרה למכשיר.  מסנןלאחר מכן, החזר את ה"( והוצא גם אותו משקית האריזה.  מסנן

 בדוק כי אין נזק למכשיר, לתקע החשמל או לכבל.  .4

 

 

 

3 4 5 2 1 



 הוראות הרכבת המכשיר 6.2

 חשוב מאוד 

מקם את מטהר האוויר על משטח מוצק על מנת למנוע ויברציות של המכשיר ורעש. אם ברצונך   .1

 למקם מחדש את המכשיר, נשא אותו רק באמצעות הידית שנמצאת בגב המכשיר. 

 מכל צד. ס"מ  30הצב את מטהר האוויר בצורה כזאת שתספק מרווח של  .2

 וודא תמיד כי פתח כניסת האוויר ויציאת אוויר לא חסומים.  .3

 

 הוראות הפעלה  .7

  הדלקת המכשיר 7.1

 "שימוש ראשוני במכשיר".  6הוראות שבפרק לעקוב אחר ההקפד   .1

 הכנס את התקע של המכשיר לשקע. וודא כי הכבל אינו מהווה סכנת מעידה.  .2

 מטהר האוויר. ( על מנת להפעיל את לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי )  .3

 מידע על המוצר

 הוא מכוון לעוצמת מהירות אוורור בינונית.  בפעם הראשונה כאשר מטהר האוויר מופעל 

  הפעלה אוטומטית 7.2

,  ההפעלה האוטומטית  מדליקים את כפתור  למטהר האוויר יש פונקציה של הפעלה אוטומטית. כאשר 

המשמעות היא שככל  מהירות האוורור אוטומטית מתאימה את עצמה לאיכות האוויר הסביבתי. 

כך עוצמת מהירות האוורור מכוונת לגבוהה יותר ע"י מטהר   , שאיכות האוויר הסביבתי ירודה יותר

 האוויר. 

כאשר מטהר האוויר מופעל   AUTO -על מנת להדליק את ההפעלה האוטומטית, לחץ על כפתור ה .1

 . AUTO -, נדלקת נורה מעל כפתור המופעלת (. ברגע שההפעלה האוטומטית )

( פעם נוספת על מנת לכבות את ההפעלה האוטומטית. הנורה  )  AUTO -לחץ על כפתור ה  .2

 תכבה. AUTO -שמעל כפתור ה

 מידע על המוצר

מהבהבת, חייב להחליף את המסנן. כדי לבצע את   AUTO -במידה והנורה מעל כפתור ה

 של "החלפת מסנן".  סעיףההוראות ב החלפת המסנן, עקוב אחר 

 מהירות האוורור  7.3

 למטהר האוויר יש שלוש מהירויות אוורור:  חלשה, בינונית וגבוהה. 

על מנת להחליף בין מהירויות האוורור השונות, לחץ על כפתור מהירות האוורור. מהירות   •

 ורור שמכוונת באותו הרגע מוארת על לוח הבקרה. האו

  UV-C -תאורת ה 7.4

מפעילה את   UV-C -תאורת המשמידה חיידקים הנמצאים באוויר. במקרה הזה,  UV-C -תאורת ה

תחמוצות הטיטניום שמפרקות את המולקולות של הריחות הלא נעימים )הנגרמים ע"י עשן סיגריות,  

 ריחות בישול או חיות(. 



שעל מכשיר מטהר האוויר   UV-C  -, לחצו על כפתור ה UV-C -תאורת העל מנת להפעיל את  •

 . UV-C  -נדלקת נורה מעל כפתור ה UV-C -תאורת ה(. ברגע ש כאשר הוא מופעל ) 

. הנורה שמעל  UV-C -תאורת ה ( פעם נוספת על מנת לכבות את )   UV-C -לחץ על כפתור ה  •

 תכבה.  UV-C -כפתור ה

  הפעלת טיימר 7.5

מטהר האוויר מאפשר פונקציה של טיימר בה ניתן לבחור את מספר השעות שהמכשיר יעבוד לפני  

ארבע   4Hשעתיים,    2Hשהוא יכבה את עצמו. למכשיר שלוש אפשרויות בחירה של משך ההפעלה:  

 שמונה שעות.   8H  -שעות ו 

(. משך  מר ) על מנת להחליף בין אפשרויות בחירה של משך ההפעלה, לחץ על כפתור הטיי •

ההפעלה של הטיימר שמכוונת באותו הרגע מוארת על לוח הבקרה. כעת מטהר האוויר יכבה  

 אוטומטית לאחר שמשך זמן ההפעלה שנקבע יחלוף. 

(, עד שהנורה שמעל  על מנת לכבות את הטיימר, לחץ על כפתור הטיימר מספר פעמים )  •

 הפסקה.מטהר האוויר יעבוד ללא תכבה. כעת  כפתור הטיימר

 החלפת מסנן 7.6

שעות   4320שעות עבודה. לאחר  4320במסנן חדש לאחר  מסנן התלת שכבתי יש להחליף את ה

. על מנת להחליף את המסנן, עקוב אחר השלבים  AUTO -עבודה, תאורה כחולה תדלק מעל כפתור ה 

 הבאים: 

 

 

לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי על מנת   .1
לכבוד את המטהר אוויר, והוצא את השקע  

 מהחשמל. 

  הסר את מכסה המכשיר כפי שמוצג בתמונה .2
  ההידוק  את  נתק, תחילה)הידוק מגנטי(.  

 . העליון   בחלקו  ואז, בתחתית המגנטי

 

 

על מנת  , כעת. ראשוני ה המסנן את  משוך .3
  בזהירות  משוך,  משולב ה פילטר ה את  לשלוף

 . הצדדיות הלשוניות את

  להכניס  על מנת. חדשמשולב  פילטר  הכנס .4
  אותו ישר , נכונה בצורה משולב ה מסנן ה את

  . מוצגפי שכ  הצדדיות  לשוניותה  באמצעות
 . מעליו  הראשוני  המסנן  את  מקם

1. 

2. 



 

 

  עד   מוצגפי שכ מכשירה מכסה את  החזר .5
  הידוק) נכנס למקום  אותו   מעתשו  שתראה

  המגנטי  ההידוק  את  חבר  תחילה(. מגנטי
 . בתחתיתו  ואז העליון בחלקו 

  אינו  הכבל כי  ודאו  .חשמל ל תקע ה את הכנס .6
  על ארוכה לחיצה  לחץ.  מעידה  סכנת מהווה

.  שניות חמש למשך (  )  AUTO -כפתור ה
 . 0 -ל  כעת  מאופס  הפעילות שעות מונה

 
 ישנה(,  שנה חצי  כל  למשל )  משולב במרווחי זמן ספציפייםה מסנןה את  להחליף  ברצונך  אם

 . תאריך  להזין  ניתןעליה ש המשולב  מסנןה של   העליון בקצה מדבקה 

 

 הוראות ניקיון ותחזוקה  .8

 אזהרה 

 מהחשמל.  כראוי נותק האוויר  מטהר  של החשמל  תקע תמיד כי  לוודא יש ,  הניקוי  לפני

 ניקוי המסנן 8.1

 . תקלות  ללא לפעילות ו היגיינית  להפעלה  הכרחי תנאי הוא( בחודש  פעם )  המסנן של   קבוע  ניקוי 

  ניקויעל מנת לבצע .  אבק ה שואב   של   המברשת בעזרת  שכבתי  תלת ה המסנן  את  לנקות  יש •

  -ה מסנן  ואת   מאחוריו ממוקם ש מסנן הפחם הפעיל את  ונקו  ראשוניה  המסנן את  שלפו , יסודי

EPA החזר    מכן  לאחר.  אבק ה שואב של  מברשת ב גם כן  השתמש יש ל,  בחלק האחורי שנמצא

 . EPA -ה מסנןעל גבי  ראשוני ה המסנן  את

 EPA E 12מסנן  מסנן פחם פעיל 

  
 חלק אחורי חלק קדמי

 

 חשוב מאוד 

  ניתן  לא"(.  מסנן  שינוי "  סעיף  ראה)  עבודה  שעות  4320 לאחר   שכבתי  תלת ה המסנן  את  להחליף  יש

 . שכבתי תלת ה המסנן  את  לשטוף 

1. 

2. 



 ניקיון חיישן חלקיקי האבק 8.2

 . חודשיים  כל  האבק חלקיקי  חיישן את  לנקות  חייבים

 מידע על המוצר

   לעיתים  אותו  לנקות  צורך שיהיה  תכןי י, מאובקת בסביבה האוויר במטהר משתמשים  אם

 . יותר   תכופות

  את  והוציאו   האוויר  מטהר  את כבו, החיישן  לניקוי 
  צד שב  מכסהה את  חו פתיש ל.  החשמל מ תקע ה

 ו. ריהס לו  המכשיר

 
  כניסת  פתח  ובנוסף גם את  החיישן אתיש לנקות  

 . לח   כותנהבד   בעזרת האוויר  ויציאת   האוויר

 
  בעזרת הנקיים  החלקים כל את  יבש , מכן לאחר 

  חיישן  המכסה של   את  שוב חבר . יבש  כותנה בד
 . האבק  חלקיקי

 

 

 ניקיון המכשיר  8.3

  אין , הניקוי בעת (. עדין  ניקוי  חומר  או מים)   לחה  מטלית בעזרת   האוויר  מטהר  מכשיר את  לנקות  יש

 . להיפגע  עלול   שהמשטח מכיוון, אחרים   שוחקים   או  אגרסיביים ניקוי  במוצרי או   בממסים להשתמש 

 אחסון המכשיר 8.4

  אותו  ולאחסן אותו  לנקות  ממליצים  אנו,  ארוכה תקופה במשך   במכשיר  להשתמש מתכנן  אינך אם

אחרים שיכולים להכביד  נמצא תחת חפצים  לא   הואולוודא כי , יבשה בסביבהו שלו  המקורית  באריזה 

 עליו. 

 

 עזרים וחלקי חילוף  .9

  תוהכתוב  לרשימת  בהתאם )  המתאימה  השירות  מכתובת  שהתבלו  םוחלקי   חילוף חלקי להשיג  ניתן

 . המתאים  ההזמנה מספר את  ציין אנא(.  השירות של

 הזמנה   מספר או/   ו  פריט מספר מתאר 

 660.12 + פחם פעיל(  EPAמסנן ראשוני, מסנן משולב )

 

 

 

 

 



 פתרון בעיות  .10

 פתרון גורם הבעיה בעיה
  מותקן  אינו   מכסה המכשיר נדלק  לא האוויר  מטהר

 כראוי 
  מותקן  המכשיר מכסהכי  דאוו

 כהלכה

  אינו   שכבתי תלת ה המסנן
 כראוי  מותקן 

  שכבתי  תלת ה המסנןכי  ודאו
 כהלכה  מותקן 

  מחובר  אינו החשמל  תקע 
 לחשמל 

 החשמל  לשקע תקע ה את  חבר

סעיף   ראה )  המסננים את  נקה המסננים מלוכלכים  כניסת אוויר לא מספקת 
 "( תחזוקה הוראות ניקיון ו"

  יציאת /האוויר  כניסתפתח 
 חסומה  האוויר

  / האוויר כניסתפתח  כי  ודאו
 חסומה  אינה  האוויר יציאת 

  כניסתבפתח   זר גוף   יש מאוד  רועש  האוויר  מטהר
 האוויר  יציאת/ האוויר

מפתח   זר ה גוףה הסר את 
 האוויר  יציאת /האוויר  כניסת

סעיף   ראה )  המסננים את  נקה המסננים סתומים 
 "( תחזוקה הוראות ניקיון ו"

 כראוי  המסננים  את  התקן כראוי מותקנים אינם  המסננים

  משטח על   ממוקם האוויר  מטהר
 אחיד   לא

  על האוויר  מטהר  את  מקם

 ישר  משטח

 

 פינוי המכשיר לפסולת  .11

  את  השלך .  שלו  השימוש  חיי בסוף  הביתית בפסולת  המכשיר  את  תשליכו אל ,  סביבתיות  מסיבות 

  בהתאם  המכשיר את  השלך. מתאימה חזור בנקודת מ  או מקומית איסוף בנקודת המכשיר

  עם  קשר  צור  אנא , שאלות לך   יש אם(.  ואלקטרוני חשמלי  ציוד פסולת)  EC - WEEE להוראות

 . הפסולת פינוי  על האחראיות המקומיות הרשויות

 

 מפרט טכני .12

 LR 310 מודל 

 תחתית המכשיר ראה מידע בטבלה שב מתח חשמלי 

 W 50 הספק 

 מ"מ  X 145 X 388 428 גובה( X עומק  X מידות המכשיר )רוחב 

 ק"ג   4.5 משקל כאשר ריק 

 שעות  20,000 בערך אורך חיים של ; ננומטר 254 גל אורך  UVתאורת 

 מטר רבוע  56בערך  מותאם לגודל חדר 

 )ללא עיבוי(   90% ≤, לחות יחסית  40°C -ל  5°Cבין  מותרים  הפעלה תנאי

   /II דרגת הגנה

 

 אחריות / שירות  .13

 04-9542454ורת בע"מ, קיבוץ עין החורש, : אודיוקר תקשבואן שנות אחריות ע"י הי 3

 

  מהסכם הנובעות המוכר   של   הסטטוטוריות  האחריות   חובות על   ישפיעו לא להלן ש  האחריות   נאית

 . הקונה  עם  המכירה

 החברה.   האחריות תחול ללא דעות קדומות על כל הוראות חקיקה הכרחיות בנוגע לחבות 



 

Beurer  של מוצר זה ופונקציונליות המושלמת ואת שלמותהאת   מבטיחה . 

 

 . מהמוכר משומש והלא  החדש  המוצר  ברכישת  המתחילה ,שנים   3 היא העולמית  האחריות  תקופת 

 

  אישיות  למטרות   ורק   אך ומשמשים   כצרכן  הקונה ידי  על שנרכשו  מוצרים  על רק  חלה האחריות

 . יחול   הגרמני החוק. ביתי  לשימוש

 

  בהתאם בפונקציונליות   פגום או  כלא שלם יתגלה זה ומוצר   במידה, האחריות תקופת  במהלך

  אחריות לתנאי  בהתאם,  עלות  ללא  את החלפת המוצר  או   תיקוןאת ה  תבצעBeurer ,  שלהלן   להוראות

 . אלה

 

  עיין: המקומי  למשווק  מיד   לפנות  עליו,  המוצר אחריות תביעה בנוגע ל  להגיש  מבקש הקונה  אם

 . השירות  כתובות של  המצורפת "  הבינלאומי השירות "  ברשימת 

 

  יכולים  הם  לאן   ,למשל  , האחריות בתביעת הטיפולהמשך  על   נוסף  מידע יקבל   הקונה מכן לאחר 

 . דרושים לתהליך  מסמכים ואיזה המוצר  את  לשלוח 

 

  של   מורשה  לשותף  או, Beurerלחברת   לספק יכול   הקונה אם  רק תילקח בחשבון  אחריות ה תביעת 

Beurer , המקורי  המוצראת   וכן, הרכישה  קבלת /החשבונית  של עותק . 

 

 : אחריות זו בנכללים  אינםהפרטים הבאים 

 ; מוצר בעקב שימוש רגיל   בלאי של המוצר  -

,  נטענות  סוללות , סוללות  למשל )  רגיל במוצר  שימוש עקב  נשחקים ה  זה  מוצרהנכללים ב אביזרים -

 ; ( אנהילציה  ואביזרי מצורפים קבצים ,  אור   מקורות, אלקטרודות ,  אטמים , שרוולית

   להוראות  בניגוד  או/  ו  תקינה לא בצורה אחסנו או תוחזקו   שניקו אותם,  ,מוצרים משומשים  -

  מורשה  שאינו  שירות מרכז ידי  על   או  הקונה ידי  על   שונו או תוקנו , שנפתחו  מוצרים וכן,  השימוש 

 ; Beurer ידי על 

 ; ללקוח   שירותה  מרכז בין או ,  ללקוח   יצרןה בין  הובלה במהלך  שנגרם נזק -

 ; משומשים כמוצרים   או  מיד שניה שנרכשו מוצרים  -

התביעות עשויות להתקיים  , זה במקרה, זאת עם)  זה  במוצר  מתקלה הנובע  תוצאתי  נזק -

   (. המוצר או מהוראות אחרות באחריות סטטוטורית אחריות מ

 

 . אופן  בשום האחריות  תקופת  את  מאריכים אינם החלפת המוצר  או   תיקונים

 


