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capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou bien manquant
d'expérience et de connaissances à moins d’avoir été encadrées ou formées au niveau de
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant ou par un
agent de maintenance ou une personne dûment qualifiée.

ההפשרה:אזהרה תהליך להאצת אחרים מלאכותיים באמצעים או מכניים בהתקנים להשתמש .אין
המכשיר:אזהרה של המזון לאחסון המיועד במקום חשמל במכשירי להשתמש .אין
חופשיים:אזהרה יהיו המכשיר של האוורור שפתחי .הקפד
המקרר:אזהרה של המצנן למעגל נזק לגרום .אין

מ אינו זה אומכשיר חישתיות לקויות בעלי או ירודה פיזית יכולת בעלי ילדים או אנשים ידי על לשימוש יועד
הולמים ידע או ניסיון חסרי או של, שכליות הוראתו לפי או השגחתו תחת במכשיר משתמשים הם כן אם אלא

לבטיחותם האחראי במכשיר.אדם משחקים אינם שהם ולוודא ילדים על להשגיח .יש
הח כבל פגוםאם היצרן, שמל או להיות הכבל מחליף היצרן, על מטעם שמונה אדם או שירות איש .או

HU Figyelmeztetés: Ne használjon mechanikai vagy más mesterséges eszközt a felolvasztás
gyorsításához.
Figyelmeztetés: A készülék élelmiszertárolójában ne használjon elektromos készülékeket.
Figyelmeztetés: A készülék szellőzőnyílásait hagyja szabadon.
Figyelmeztetés: Ne okozzon sérülést a készülék hűtőfolyadék-keringetőjében.
A készüléket ne használják fizikailag legyengült, érzéki, illetve mentális zavarban szenvedő,
tapasztalatlan személyek (a gyermekeket is ideértve), kivéve, ha valamely, a biztonságukért
felelős személy felügyeli őket, illetve útmutatást ad a nekik a készülék használata kapcsán.
Ügyeljen rá, hogy gyermek ne játsszon a készülékkel.
Amennyiben a tápkábel sérült, akkor azt a gyártónak, a szerviznek, vagy valamely arra
kijelölt személynek ki kell cserélnie

HR Upozorenje: Ne koristite mehaničke uređaje ili druge umjetne načine za ubrzavanje
postupka otapanja.
Upozorenje: Ne koristite električne uređaje u spremniku za hranu u aparatu.
Upozorenje: Držite otvore za ventilaciju aparata slobodne
Upozorenje: Ne oštećujte skop rashladnog sredstva uređaja.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama smanjenih tjelesnih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti (uključujući djecu), ili bez iskustva ili znanja, osim ako nemaju nadzor ili su od
osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost dobili upute vezanu uz uporabu uređaja . Djeca
trebaju biti pod nadzorom kako bi ih se spriječilo da se igraju s aparatom.
Ukoliko je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili serviser ili ovlaštena
osoba.

IT Attenzione: non usare dispositivi meccanici o altri strumenti artificiali per accelerare il
processo di sbrinamento.
Attenzione: non usare dispositivi elettrici nello scomparto di conservazioni cibi del
dispositivo.
Attenzione: tenere libere le aperture di ventilazione del dispositivo

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



4



5



6



7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



8



9



10



11



12

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

המכשיר חלקי הכרת לצורך ורק אך נועדה .המצגת
המכשיר לדגם בהתאם להשתנות עשויים .החלקים

מהדגמים( )בחלק
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(I nogle modeller)

Persian ���� �� د����� ا�� ����ت ��رد در ا����ت ارا�� ��ا� ��� ����� .ا��
����� ����وت ��ل ا��س �� ا�� ���� .����ت

)����� ���� )در

Finnish Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista.
 Osat saattavat vaihdella laitteen mallin mukaan.

(Eräät mallit)

Flemish Deze presentatie is alleen bedoeld als informatie over de onderdelen van
het toestel.

 Onderdelen kunnen afhankelijk van het toestelmodel
variëren.

(In bepaalde modellen)

French Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de
l’appareil.

Celles-ci pourraient varier en fonction du modèle de
l’appareil.

EN OPTION
(Dans certains modèles)

Croatian Ova prezentacija je samo za informacije o dijelovima uređaja.
Dijelovi mogu biti različiti ovisno o modelu uređaja.

(Kod nekih modela)

Hebrew
המכשיר חלקי הכרת לצורך ורק אך נועדה .המצגת
המכשיר לדגם בהתאם להשתנות עשויים .החלקים
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  ,ה/ה נכבד/לקוח
על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה אותך הננו מברכים 
  .לשנים רבות

מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם , אנא
  ,רכישת המוצר

  .על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך
  .לתעודת האחריותבצמידות אנא שמור את חשבונית הקנייה 

  ___________________: תוצרת____________________  : סוג המוצר
  

  _________________: שנת יצור________________________   : דגם
  

  ____________________________________________: מספר סידורי
  

  _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה
  

  _______________________________:מקום רכישת החנות
  

  _______________________!): חובה(חתימה וחותמת המוצר 
  

  *תעודה זו נשארת בידי הלקוח * 
  
  
  

  --------------- ------------------------- ---------------- ---------------- -גזור ושלח
  מ" בע2001תן אלקטריק גרופ : לכבוד

  33093 חיפה 21מעלות הנביאים 
    :פרטי המכשיר

  _____________: דגם__________________ : סוג המוצר
  ____________________________________________: מספר סידורי
  _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה

 _____________: תחותמ+ חתימה __ ____________:מקום רכישת החנות
  

  ________________________: שם הלקוח: פרטי הלקוח
  ____________________________________: כתובת
  ______________: פלאפון________________  : טלפון

  
 * יום מתאריך הרכישה14יש לשלוח את הספח תוך * 

  :טלפון לקריאות שירות

04-867-6767
1-700-700-955

  04-867-6555: פקס

OPEN SERVICE 

  557978020. מ.אופן סרוויס ע

   חיפה,84הרצל ' רח
  ,21מרחוב מעלות הנביאים , מ" בע2001חברת תן אלקטריק גרופ , אנו

  " באייר"יבואנית מוצרי , 513083949. פ.ח,  חיפה
  :אים בזה לפעולתו התקינה של המוצר החשמלי בהתאם לתנאים דלהלןראח

להלן (______ ___ועד יום _____ ___החל מיום  ,לשנה אחת בלבדתקופת האחריות היא  .1
  ).תקופת האחריות

בתקופת התקלקל ש, או להחליף כל חלק ללא תמורה/כל קלקול במוצר ואנו מתחייבים לתקן  .2
 כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר , שימוש ופעולה רגיליםפיעל , האחריות
 .דשיםבחלפים ח

 . ואינה כוללת אחריות מעבר לו בלבדהאחריות מוגבלת למכשיר החשמלי .3
י "פלסטיק ורשתות וכמו כן על שברים ופגעי פח שנגרמו ע, זכוכית, מנורות: האחריות לא תחול על .4

או נזק שנגרם משימוש בחומרי ניקוי האסורים על פי הוראות /צבע ו, חלודה, תיקוני פחו, הובלה
 .השימוש

   .בתשלום תעשה  ותנוריםכירייםלהתקנה / הדרכה .   5      
אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד  .6

 . השבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. הקריאהמתאריך שעות 72תוך בהמוצר 
 בהוצאות התיקון בכל אחד מן אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא .7

 :המקרים
a. י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או "הקלקול נגרם ע

  .י כוח עליון"שנגרם נזק ע
b. בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו "המוצר תוקן ע ,

 .י אדם שלא הוסמך על ידינו"או שהוכנסו בו שינויים ע
c. או עושה מטעמו, שליחו, י נותן אחריות זו"הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע. 
d. השכרה או שימוש ברשות הרבים, אם נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות. 

 ימים על העברת הבעלות 14יודיע לנו בעל התעודה תוך , במקרה של העברת הבעלות על המוצר .8
משך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות לפי תעודה זו תי. לאדם אחר
  .האחריות



  ,ה/ה נכבד/לקוח
על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה אותך הננו מברכים 
  .לשנים רבות

מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם , אנא
  ,רכישת המוצר

  .על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך
  .לתעודת האחריותבצמידות אנא שמור את חשבונית הקנייה 

  ___________________: תוצרת____________________  : סוג המוצר
  

  _________________: שנת יצור________________________   : דגם
  

  ____________________________________________: מספר סידורי
  

  _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה
  

  _______________________________:מקום רכישת החנות
  

  _______________________!): חובה(חתימה וחותמת המוצר 
  

  *תעודה זו נשארת בידי הלקוח * 
  
  
  

  --------------- ------------------------- ---------------- ---------------- -גזור ושלח
  מ" בע2001תן אלקטריק גרופ : לכבוד

  33093 חיפה 21מעלות הנביאים 
    :פרטי המכשיר

  _____________: דגם__________________ : סוג המוצר
  ____________________________________________: מספר סידורי
  _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה

 _____________: תחותמ+ חתימה __ ____________:מקום רכישת החנות
  

  ________________________: שם הלקוח: פרטי הלקוח
  ____________________________________: כתובת
  ______________: פלאפון________________  : טלפון

  
 * יום מתאריך הרכישה14יש לשלוח את הספח תוך * 

  :טלפון לקריאות שירות

04-867-6767
1-700-700-955

  04-867-6555: פקס

OPEN SERVICE 

  557978020. מ.אופן סרוויס ע

   חיפה,84הרצל ' רח
  ,21מרחוב מעלות הנביאים , מ" בע2001חברת תן אלקטריק גרופ , אנו

  " באייר"יבואנית מוצרי , 513083949. פ.ח,  חיפה
  :אים בזה לפעולתו התקינה של המוצר החשמלי בהתאם לתנאים דלהלןראח

להלן (______ ___ועד יום _____ ___החל מיום  ,לשנה אחת בלבדתקופת האחריות היא  .1
  ).תקופת האחריות

בתקופת התקלקל ש, או להחליף כל חלק ללא תמורה/כל קלקול במוצר ואנו מתחייבים לתקן  .2
 כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר , שימוש ופעולה רגיליםפיעל , האחריות
 .דשיםבחלפים ח

 . ואינה כוללת אחריות מעבר לו בלבדהאחריות מוגבלת למכשיר החשמלי .3
י "פלסטיק ורשתות וכמו כן על שברים ופגעי פח שנגרמו ע, זכוכית, מנורות: האחריות לא תחול על .4

או נזק שנגרם משימוש בחומרי ניקוי האסורים על פי הוראות /צבע ו, חלודה, תיקוני פחו, הובלה
 .השימוש

   .בתשלום תעשה  ותנוריםכירייםלהתקנה / הדרכה .   5      
אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד  .6

 . השבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. הקריאהמתאריך שעות 72תוך בהמוצר 
 בהוצאות התיקון בכל אחד מן אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא .7

 :המקרים
a. י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או "הקלקול נגרם ע

  .י כוח עליון"שנגרם נזק ע
b. בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו "המוצר תוקן ע ,

 .י אדם שלא הוסמך על ידינו"או שהוכנסו בו שינויים ע
c. או עושה מטעמו, שליחו, י נותן אחריות זו"הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע. 
d. השכרה או שימוש ברשות הרבים, אם נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות. 

 ימים על העברת הבעלות 14יודיע לנו בעל התעודה תוך , במקרה של העברת הבעלות על המוצר .8
משך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות לפי תעודה זו תי. לאדם אחר
  .האחריות


