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 המתח המצוין במכשיר. ודא כי מתח החשמל תואם את ו .1

 אל תשתמש במאוורר במקומות נפיצים.  .2

וזאת בהשגחת מבוגר  8המאוורר אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים מתחת לגיל   .3

 אחראי.

 תיקון המאוורר, במידת הצורך, יעשה על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך. .4

 לפני ניקוי המאוורר יש לנתקו ממקור החשמל. .5

 מטר מהרצפה.  2.3תלית המאוורר יעשה לפחות  .6

מ"מ מקיר, תקרה, או כול חפץ   150יש לוודא שקצה להב המאוורר יהיה לפחות  .7

 אחר על מנת לאפשר סיבוב הלהבים ללא הפרעה.

 יש לוודא שהארקה מהודקת כהלכה למניעת התחשמלות. .8

 מומלץ לא להתקין את המאוורר בחדר בו יש מתקני גז. .9

 המוצר הוא מוצר ביתי.  .10

 רר לווסת מהירות )דימר(.אין לחבר את המאוו  .11

 אין להתקין את המאוורר במקומות רטובים או מאוד לחים.  .12

 לפני שמשנים את כיוון סיבוב הלהבים על המאוורר לעצור באופן מוחלט  .13

 

 

 

 



 

 

        '  4                  72100.    9207004-08     9207005-08        '    
9989194-04  

 

 

 

    נ          

 

 צעדים בהתקנת המאוורר:  6

 

 התקנת תושבת המאוורר.  .1

 מוט התליה. -התקנת המתלה  .2

 התושבת. תלית המאוורר לתוך  .3

 הוראות חיווט המאוורר.  .4

 הרכבת הלהבים.  .5

 התקנת תאורת הלד וכיסוי הזכוכית.  .6

 

 

 

    נ 
 

 התקנת תושבת המאוורר צריכה להעשות על משטח יציב וישר. יש להבריג את תושבת   .1

 המאוורר לתקרה ולוודא שכול הברגים מהודקים היטב על מנת למנוע נפילת המאוורר. 
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מנורת הלד לכבלי החשמל של מנוע  ת כבלי החשמל של חבר א   -התקנת תאורת הלד  .2

המאוורר. התאם את  חורי ההברגה לאלה הנמצאים על מנוע המאוורר וחבר את שני  

 החלקים באמצעות הברגים המסופקים. 

 

 

 

הכנס את הלהבים לתוך החריצים הנמצאים בצידו של בית המנוע,   –   כ        ם  .3

חורים, יש להדק את   3והתאם את חורי הלהבים לחורים הנמצאים בבית המנוע. לכול להב 

ברגים ולהבטיח כי ברגי הלהב מהודקים כראוי, לא להדק את הברגים    3הלהבים באמצעות 

יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק ללהבים. חזור על תהליך ההרכבה עבור כול  

 הלהבים. 
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שלוף את שני הפינים הנמצאים בשני קצוות המוט והשחל את כבלי    –    נ             .4

החשמל לתוך מוט התליה מראש המנוע ועד הקצה השני של המוט, חבר את מוט התליה  

 הפין לתוך בית המנוע תוך זהירות לא לפגוע בכבלי החשמל.  באמצעות 

 צוין בתמונה . השחל את הפין השני בקצה השני בזהירות, פעל לפי המ

 

 

הדק היטב את כול הברגים ותוודא שהם מהודקים כרואי אחרת המנוע יכול להתנדנד דבר  

 שיכול להיות מסוכן. 

 

לאחר סיום השלבים שלעיל התקן את "כדור המתלה" על המוט למעלה , הכנס את הפין כמו  

 שמראה התמונה .  

 לאחר מכן הדק את כול הברגים בחוזקה . 
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הרם את המאוורר אל התושבת המותקנת   –                  ך               .5

דה שהלשונית הנמצאת בתוך  בתקרה, הכנס את "כדור" המתלה בתוך התושבת תוך הקפ

 התושבת מתאימה בדיוק לחריץ שעל "כדור" המתלה. 

 תמנע פיתול או סיבוב מוט התליה בעת הפעלת המאוורר. התאמה מדויקת זאת 

 

 :            נ               .6

 מקם את הבקר בתושבת המאוורר וחבר את החוטים בהתאם לצבעי הכבלים .1

 )מחבר המנוע( לשקע המתאים של הבקר. 3Pחבר את החוטים באמצעות המחבר   .2
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 )מחבר התאורה( לשקע המתאים בבקר. 2Pחבר באמצעות המחבר   .3

 חבר את כבלי החשמל לשקע המתאים בבקר.  .4

   P9כול החיבורים חייבים להעשות על פי תרשים של תמונה  

 כול חיבורי החשמל חייבים להעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. .5

 

 

    נ  כ       כ כ   .6

 

 התקן בזהירות את כיסוי הזכוכית של מנורת הלד תוך סיבוב הכיסוי בכיוון השעון .

 לגרום נזק לכיסוי הזכוכית.על תסובב חזק מדי על מנת לא 
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 הפעלת המאוורר יעשה באמצעות שלט רחוק בלבד.
 יש אפשרות להפעלת המאוורר לשני הכיוונים.  

העבר את המתג בשלט רחוק שיפעיל את המאוורר ויזרים את האויר   – בחורף 

 מלמטה כלפי התקרה, על מנת ליצור אווירה חמה בכול החלל.

הפעל את המאוורר שיצור זרימת אויר כלפי מטה על מנת ליצור אווירה   -קיץ

 קרירה ונעימה יותר. 

 

 .  הפעלת המאוורר יעשה על ידי שלט רחוק תוך בחירת מהירות הסיבוב

לפני הפעלת המאוורר יש לוודא כי כול הברגים הקשורים לתליית המאוורר  

 ולכנפיים אכן מחוזקים כהלכה.

 .    נ                                               ך     

 

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת 

העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו  או שכליות מופחתות, או 

הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות 

 בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.
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