בואו נתחיל
 .7ברגע שמנגנון הרטט הורגש
)כלומר המכשיר מוכן לשימוש(,
פתחו את הפיה והתחילו
לשאוף.

בואו נתחיל

 .5לחץ  3פעמים על כפתור
ההפעלה על מנת לעבור בין
פרנהייט לצלזיוס.

אל תחסמו את פתחי האוורור

 .8לכיבוי מנגנון הרטט ,לחצו על
כפתור ההפעלה ועל כפתור ה ״+״
יחד למשך  5שניות.

 .6כדי שהמשכיר יתחיל
להתחמם נבצע לחיצה
ארוכה למשך  3שניות על
כפתור ההפעלה .מנגנון רטט
יורגש כאשר המכשיר הגיע
לטמפרטורה הרצויה.

בואו נתחיל

 .3לחץ על כפתור ההפעלה
 5פעמים להפעלה /כיבוי
המכשיר) .למכשיר מנגנון
כיבוי אוטומטי לאחר  10דק
במידה ולא היה בשימוש(.

בואו נתחיל

הערכה כוללת

 .1משוך כלפי מעלה את
בסיס הפיה המחובר במגנט.

 .4למעבר בין הטמפרטורות
יש ללחוץ על כפתורי ה ״-״
וה ״+״.

אמביט -

הוראות שימוש

 .2יש למלא את תא החימום
בתפרחת הגרוסה עד סופו.
לא לדחוס יותר מידי.

כבל הטענה

מוט ערבוב

מברשת ניקוי

מ.פיינגרש ושות׳ בע״מ
דותן  ,2יבנה 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדים

אזהרות

אזהרות

אחריות

הצהרה

מתאם למתקן מים )באנג(

מיובא ע״י טבע נאטור בע״מ

עבור מ.פיינגרש ושות׳ בע“מ
 .6בכל מקרה של ספק יש להיוועץ ברופא המטפל ,רוקח או בנציג
משרד הבריאות.
 .7יש לשמור חומרי אריזה הרחק מהישג ידם של ילדים ותינוקות
מחשש לסכנת חנק.
 .8היצרן ,היבואן ו/או המשווק יישאו באחריות אך ורק לפגמים
בייצור או פגמים אשר נגרמו ברשלנותם שהוכחה למכשיר ו/או
לחלקיו במהלך שימוש סביר וזהיר במכשיר בהתאם להוראות
שימוש ועלון זה .היצרן ,היבואן ו/או המשווק אינם נושאים
באחריות ואינם מחויבים בשיפוי ו/או פיצוי ממין או סוג כלשהו
בגין נזק אשר נבע משימוש רשלני במכשיר ,תוך ניסיון זדוני לפגוע
בחלקי המכשיר ,תוך פירוק ו/או ניקוי המכשיר שלא בהתאם
להוראות אלה ו/או תוך אידוי חומרים אסורים ,כמפורט בסע' 7
לעיל.

 .1אנשים הנדרשים לסיוע של אדם אחר לביצוע פעולות היום-יום
יעזרו באדם זה גם לביצוע שימוש במכשיר  VIVANTבעבור
שמירה על בטיחותם ובריאותם.
 .2הרחק המכשיר ממקורות חום/קרינה מכל סוג שהוא וכדומה.
 .3על הצרכן לעבור בדיקה פיזיולוגית על ידי רופא טרם תחילת
השימוש ולעשות שימוש במכשיר אך ורק במקרה בו קיבל מרשם
רופא לאידוי קנאביס רפואי ,בהתאם לנהלי משרד הבריאות בעניין
זה.
 .4אין להשתמש במוצר ,אם המשתמש סובל ו/או חושש כי עשוי
לסבול מבעיות במערכת הנשימה ו/או קשיי נשימה ו/או מחלת
ריאות שכן שאיפת האדים עשויה לגרום לגירוי דרכי הנשימה
והריאות ולגרום לשיעול.
 .5במינון מסוים עלול לגרום קנאביס להזיות ואפקט פסיכותרופי
– העשוי לגרום לציבור המשתמשים לעבור את המינון המותר של
שימוש במכשיר .על כן יש לעשות שימוש במכשיר תוך אידוי
תפרחת הקנאביס אך ורק מזנים מאושרים למכירה על ידי משרד
הבריאות ,אשר ניתנו במרשם רופא מוסמך ונקנו בבתי המרקחת.
שימוש בכל זן או חומר אחר עשוי להביא לעבירה על חוקי מדינת
ישראל ולגרום נזק בריאותי חמור ,שכן מינון החומר הפעיל בזנים
אלה אינו ידוע והם עלולים להכיל חיידקים מזיקים וכו'.

אחריות על חלקי חילוף
האחריות מכסה חלקי חילוף מקוריים פגומים שהתקבלו עם
המכשיר .האחריות כמובן לא תכסה חלקים לא מקוריים בשום
צורה.

כל המקרים הבאים לא יכוסו באחריות
 .1לקוח לא הציג חשבונית מקורית על הקנייה.

השימוש באמביט הוא בהתאם להגבלת הגיל החוקי באותה
מדינה בה הוא מופץ ומשווק.
מוצרי " "VIVANTלא מיועדים לשימוש עם חומרים הנחשבים לא
חוקיים באותה מדינה.
אם את בהריון ,מניקה או לוקחת תרופות באופן קבוע ,מומלץ
להתייעץ עם רופא לפני תחילת השימוש במוצרי "."VIVANT
• הרחיקו את המוצר מילדים או בעלי חיים
• אל תשתמשו במוצר במידה והוא נראה לכם פגום ,שבור או לא
מתפקד כראוי.

ניתן לחבר את האמביט למתקן מים )באנג( בעזרת מתאם ייעודי
הנמכר בנפרד.
נתקו את בסיס הפיה מהמכשיר ,וחברו במקומו את המתאם
הייעודי.

www.mfcl.co.il

 .2המוצר ניזוק כתוצאה ממגע עם מקור חום.
 .3שימוש לא נכון  /שימוש בכוח של הצרכן שגרם לשבר
במוצר) .מוצר נפל ,מגע עם נוזל וכו׳(...
טלפון להדרכה ולשאלות:
 .4שימוש במוצרים לא מקוריים – כגון כבל הטענה לא מקורי,
מתאם לבאנג לא מקורי וכו׳....

0508-261261
יצרן :ויונט בע״מ

האחריות מכסה רק חלקים ומכשירים מקוריים של ”.“VIVANT
משך האחריות על המוצר היא לשנה מיום הרכישה.
כנגד הצגת חשבונית קניה

שד׳ הארבור ,3589
קליפורניה
ארצות הברית
Info@vivant.com

