
 

 אזהרה !

 ם הידיים, זוהי תקלה.  הנח את מחמם הידיים בצד מחבמידה והנך רואה להבה כלשהי ממ

על משטח לא דליק ותן ללהבה לכלות מעצמה. עד לתיקון המוצר אין להשתמש במוצר או 

– 1שלוחה  03-5184646 אנד איי בטלפוןטי  – להכניס אותו לתיק. צור קשר עם היבואן

 על מנת לדווח על התקלה ולמסור את המוצר לתיקון., אורית

  כניס אותו לנרתיק שסופק עם הידיים מגיע לחום גבוה בזמן השימוש. חובה להמחמם

ין המחמם חם מידי, יש לעטוף אותו בבד נוסף. כאשר מוציאים את יהמוצר, במידה ועד

מאוד. אין לגעת בו, הוא יגרום  המחמם הידיים מהנרתיק הוא יכול הגיע לדרגת חימום גבוה

 לכוויה. 

  הידיים מהנרתיק או לגעת במבער בזמן השימוש.אין להוציא את מחמם 

אין להשאיר את מחמם הידיים במקום  ,, בזמן השימושכווית עור בטמפרטורה נמוכהבכדי למנוע 

לקרות גם בלי שתהיה  יכולה טמפרטורת חום נמוכהכוויה ב אחד בלבד. שנה את המיקום בתדירות. 

מופיעות על העור.   תינוקות, ילדים, קשישים, הסימפטומים הם נקודות או שלפוחיות ש לכך. /תמודע

אנשים בעלי מוגבלויות וכל מי שאינו מסוגל להוריד את מחמם הידיים בכוחות עצמו, צריכים להיות 

בפיקוח בזמן השימוש במוצר. אין להשתמש במוצר בזמן שינה או במיטה. אין להשתמש במוצר 

. הסר את מחמם הידיים מהגוף באופן מידי לצינון תרופותכמו לאחר נטילת תרופות שגורמות לנמנום, 

במידה של שימוש לא נכון במוצר יכולה להיגרם כוויה אי נוחות עקב חום המוצר.  חש/הך נבמידה וה

אין להשתמש בסמוך לציוד לאספקת חמצן. מנע מגע של הדלק  וצלקת קבועה. לשימוש חיצוני בלבד .

עם העיניים או הפה. יש להיוועץ עם גורם רפואי במידה של בליעה. אין לגרום להקאה. מחמם הידיים 

וון יקה.  מכימעוצב עבור דלק של חברת זיפו. שימוש בדלק שונה יכול לגרום לתקלה, פציעה או דל

יכול להיות שלא ניתן יהיה להעלות אותו לטיסה. אנא ברר עם חברת שהמחמם ידיים מופעל ע"י דלק 

 התעופה לפני טיסה. 

 מילוי הדלקהוראות 

הסר את המכסה של מחמם הידיים, לאחר מכן הסר את היחידה של זרז המבער מהבסיס  .1

 (1ע"י אחיזה לאורכו. )ראה איור מס' 

 
ע מלשפוך. יש למלא את יחידת (. הימנ2מלא דלק של זיפו ליחידת המילוי )ראה איור מס'  .2

אין שעות.  12 עד שעות, ולקו העליון לשימוש של 6 עד המילוי עד הקו התחתון לשימוש של

למלא את יחידת המילוי מעבר לקו העליון. שימוש בפעם הראשונה : בפעם הראשונה של 

( 2שימוש במחמם הידיים של זיפו, עקוב אחר ההוראות המפורטות, אך מלא רק שתי )



 וסות מילוי, אל תמלא יתר על המידה. כ

 
(. יש להימנע ממילוי יתר. מילוי 3מזוג את חומר המילוי לתוך זרז המבער הפתוח )ראה איור  .3

 יתר יכול לגרום לתקלה, פציעה או שרפה. 

 
 בזהירות נקה שאריות דלק שנשפכו על המכל ואפשר לדלק להתאדות לפני השימוש. .4

 

 המבער למקומה.בזהירות החזר את יחידת זרז  .5

 

 וודא כי המכס של הדלק סגור ואין דליפה לפני הדלקה של מחמם הידיים.  .6

 הוראות הדלקה

כאשר מכסה הדלק מוסר, החזק את מחמם הידיים ביד אחת, קרב להבה אל זרז המבער  .א

(. מקור האש יכול להיות ממצת של 4שניות בעזרת היד השניה. )ראה איור  5עד  3למשך 

 ם אחר. הרחק את הידיים והבגדים הרחק מהאש. זיפו או מצת תוא

 
לאחר ההצתה, סגור את המכסה, והכנס את המחמם לנרתיק. המחמם חייב להיות מונח כל  .ב

חום העת בנרתיק על מנת למנוע חימום יתר. כעת המחמם ידיים של זיפו מוכן לספק לך 



 נעים. לאחר ההצתה החום מופק בתהליך של זרז בעירה ללא אש. 

 
ההצתה אין אפשרות לעצור את תהליך החימום. במידת הצורך הנח את מחמם לאחר  .ג

מוגן חום עד אשר הדלק יתכלה והמחמם ידיים יהיה קר למגע. זרז  חהידיים על משט

פעם ויש להחליפו. חלק זה  אינו  70-80מתכלה לרוב לאחר שימוש של  הקטליטי  ההצתה

 כלול באחריות.

 אחריות על מחמם ידיים של זיפו

את  ניתן להחזיר. פגם בחומר ו/או בחימום ומכסה במקרה שלשנתיים מיום הרכישה , האחריות היא ל

. יחידת זרז היבואן הרשמי –לממש את האחריות דרך טי אנד איי על מנת  חנות ממנו נרכשהמוצר ל

המבער חייבת להיות מוחלפת מעת לעת ודבר זה אינו נכלל במסגרת האחריות. אין אחריות על 

 יפוי. שימוש בדלק שאינו דלק של זיפו מסיר את האחריות על המוצר. הצ

 

   

  


