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   מדריך למשתמ ש 

      

 603L    דגם 

  

  

 מאוורר תקרה

 םההיי טק של המאווררי

  60קוטר"  

 ד עם צריכת חשמל נמוכה במיוח  DCמנוע חדשני

 ת עם שלט כולל ווסת מהירו

ה ורת לד שמאפשרת כיוון עצמת התאורתא

 ה גבוה באופן מיוחד עם ספיקת אווירשקט 

 של חברת ונטה! מאוורר בבלעדיות 

  

    

 ת נקיטת אמצעי זהירו

כדי להימנע מהאפשרות של פציעה למשתמשים ו/ או נזק לרכוש, יש לעקוב אחר ההסברים המפורטים 
 כאן.  

 ב.  יש להימנע מהתקנת המאוורר בתקרה
 בצורת כיפה.  

אוורר יותקן כך שהלהבים יהיו מהא.  
מטרים מעל  2.3בגובה של לפחות 

  הרצפה.
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 זיהוי חלקים 

  

 

 שם החלק  כמות  שם החל ק  כמות 

 ה . ידית הרכב1 1  . מנוע המאוורר 7 1 

 . כיסוי מעוטר של8 3 
 להב המאוורר 

 . תיבת בקרה 2 1 

 ת . כבל אזיק בטיחו3 1  . להב המאוורר 9 3 

 . סוכך עליון LED    2 4מנורת. בית 10 1 

 . מוט תחתון 5 12  . שלט 11 1 

 . כיסוי מוט תחתון 6 1  . ערכת איזון 12 1 

  

  

 אזהרה 
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 על מנת לשמור על הבטיחות, יש לבדוק כי: 

מאוורר התקרה מאובטח  .א
 ומהודק לוו הראשי.  

  

  כבל הבטיחות מאובטח .ב
 ומהודק באמצעות בורג.  

  

  החיווט בין מקור החשמל .ג
ומאוורר התקרה 

 מחוברכראוי ובאופן נכון.  

  

  וודאו כי כל הברגים .ד
מהודקים לכיסוי 

 הפלסטיומהודקים כראוי.  

  

   הברגים של להב .ה

המאוורר הדוקיםומאובטחים 
 כראוי.  

  

  הברגים והפינים .ו
המסומנים באות" 

Rהמסופקים, הוכנסו" 

 למקום הנכון ומהודקים 

 כראוי. 

  

  

    

 פתרון בעיות 

  

 בעיה  פתרון אפשרי 
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  וודאו כי כל הברגים המחברים את הלהבים מהודקים כראוי.  -

  

  וודאו כי כל הלהבים מהודקים כראוי.  -

  

 אם התקנתם יותר ממאוורר אחד, וודאו כי המרחק ביניהם אינו קטן -
  מטרים.  2 -מ

  

במקרה ונגרם נזק ללהבים, יש להתקשר למרכז השירות לקבלת  -
חלופי, אולם ייגבה תשלום במידה ויימצא כי הנזק אינו כתוצאה  חלק

  בייצור.  מכשל

  

  

 מתנודד 

  בדקו את ההרכבה, במידה וההרכבה משוחררת, הדקו.  - 

  
 מרעיש 

 . אין בכך כדיDCתופעה זו הינה רגילה אם מקור החשמל הוא מנוע   -
  להשפיע על הביצועים. 

  

זז באופן פתאומי עם הפעל 
 ה 

 אין זרימת אוויר  וודאו כי המאוורר אינו פועל במצב "פעולה הפוכה."   - 

  

  וודאו כי כל החיווט וכל החוטים הקשורים מחוברים בבטחה.  -

  

למשך  270Vאו עולה מעל  140V -כאשר המתח נופל מתחת  ל -
מחמש שניות, המנוע יפסיק את הפעולה באופן אוטומטי.  יותר

המתח חוזר למצב הרגיל, הפעולה תתחדש באופן  כאשר
  אוטומטי. 

  

  

 המאוורר אינו פועל 

 זוהי תופעה רגילה כאשר המנוע אינו מוגן על ידי בקר מתח, הוא גם  -
מוגן על ידי ח יישן תרמי נוסף המגביל את טמפרטורת המנוע כך 

מעלות צלזיוס. זה נועד להאריך את חיי  75תוכל לעלות מעל  שלא
 המנוע.  

במהירות גבוהה, 
המאווררמסתובב במהירות 

 ואז מא ט 

  

    

 מפרטים 

  

 603L  מודל מודל 

 גודל מאוורר  " 60 

 AC160-240V 50/60 HZ  מתח 

 7W –  45W  מתח מאוורר 

 ק שלט רחו שלט 

 22 W  LED מתח 

 ±  5% )RPM( 180 )  מהירות מרביתRPM% (5  ±  

 ) ± 10%( CFM 11500 ) אספקת אוויר מרביתCFM%) (10  (±  
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 משקל נטו  ק" ג  7.75

 משקל ברוטו כולל קופסה  ק" ג   9.80

  

 * המפרטים כפופים לשינוי ללא מתן הודעה מראש. 

  

 זהירות 

  

  הארקה.   יש למכשיר זה .א

  

  אסור לנסות ולתקן את המאוורר. צרו תמיד קשר עם סוכן שירות מוסמך לצורך תיקון.  .ב

 
  פציעות. ג.  אין לשנות את מאוורר התקרה ויש להשתמש רק בחלקים שסופקו על מנת למנוע

  

 ההתקנה והחיווט החשמלי של מאוורר התקרה צריכים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בהתאם לכל .ד
 התקנים החלים ומהנדסי מיזוג אוויר או הרשויות המקומיות המוסמכות. 

 

אם נצפית תנודה חריגה, הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך  .ה
 מתאים.

  

 טיפול ותחזוקה 

  

  יש לשמור על ניקיון המאוורר.  .א

  

  אין להתקין את מאוורר התקרה באזורים דליקים. .ב

 

  אין לכופף את הלהבים במהלך ההתקנה, איזון הלהבים או ניקוי המאוורר. .ג

 

 אין לנקות את המאוורר באמצעות חומרים מסיסים המכילים חומרים כגון בנזין או נפט.  .ד

 

   חודשים 12כנפיים כל לנקות ניתן   .ה
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 הוראות התקנה 

  

 : התקנת הכיסוי המעוטר ללהב המאוורר 1שלב 

 ממנוע המאוורר, יישרו את החורים שעל גבי הכיסוי המעוטר (תחתון)הברגים  3ואת  (עליון)הברגים  3הסירו את 
 של להב המאוורר כך שיתאימו לחורים שעל גבי מנוע המאוורר וחברו אותם באופן הדוק והשתמשו לשם כך

 .  (ב–ראו תרשים א ו )ם בברגים שהסרת

    
   הכיסוי המעוטר של להב המאוורר 

 תרשים  א  תרשים  ב   

  

 : התקנת להב המאוורר 2שלב 

  ממנוע המאוורר. (תחתון)הברגים  6 -ו  (עליון)הברגים  3ראו תרשים ג', הסירו את  .א

הניחו את להב המאוורר בתנוחה ויישרו את החורים של להב המאוורר כך שיהיו צמודים  .ב
  לחורים שלמנוע המאוורר, ואז הדקו אותם בעזרת הברגים שהסרתם.

 . 2לפני שאתם מ משיכים לשלב  1אזהרה! וודאו כי השלמתם את שלב 
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 תרשים  ג  תרשים  ד   

  

  

  

 חיבור למקור חשמל 

  

 מפסק מעגל ראשי 

    

 

 מתג הפעלה / כיבוי ראשי 
 

יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי. האמצעי ישולב בתיול המקובע 
 לכללי החיווט בהתאם
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 מתג עמעום  ווסת חשמל 

 אזהרה 

 לשליטה במאוורר זה.   בקר חשמלאו  עמעום אין להשתמש במתגי אזהרה: 
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 מדריך תפעול שלט רחוק 

  

 לחצני השלט הרחוק 

 

  

  

  קוד התאמה :

 (לחיצה ארוכה) כדי להתאים OFFיש ללחוץ על לחצני 
 שניות לאחר החיבור למקור 20את הקוד בתוך 

 קצר המציין את 1החשמל. יישמע צפצוף זמזם 
 הצלחת פעולת ההתאמה. 

  

 יחידו ת AAA  2סוללה: 

 ה.שומר את  זיכרון של פעולה אחרונ מאוורר

 לחצן "כיבוי": לכבות את המאוורר. .1

 מהירות גבוהה –לחצן " טורבו "  .2

 המהירות הגבוהה ביותר. –  5המהירות הנמוכה ביותר ; –  1לחצן מהירות:  .3

 ": לשינוי כיוון המאוורר, קדימה או הפוך. (פעולה זו נועדה לזרימת אוויר ללא תחושת רוח).R / Fלחצן"  .4

 לחצן מצב "שינה": בחרו במהירות הרצויה ואז לחצו על לחצן "שינה". המהירות שבחרתם תישאר .5
 עד שתכבו באופן ידני את המאוורר או תלחצו על כל לחצן 2בפעולה למשך שעה ואז תשתנה למהירות 

 מהירות אחר.

 .LED -ולבחור את צבע ה  LED -: להדליק או לכבות את ה LEDלחצן תאורת  .6

 .LED -ת ה ": הפחתת בהירות תאור-לחצן"   .7

 . LED-לחצן "+": הגדלת בהירות תאורת  ה .8

  

  

  

    

 הוראות התקנה 
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 : 3שלב 

  

  ההרכבה:התקנת ידית  .א

  

 השתמשו בבורג ההרחבה על מנת לקבע את ידית ההרכבה על התקרה וכמו כן השתמשו בבורג
 המסופק על מנת לספק נעילה מהודקת.  

פעמים  4ך שיעמוד במשקל של כאמצעי הקיבוע לצורך חיבור המאוורר לתקרה יקובע בכוח מספק 
 משקל המאוורר

  

  
  ההרכבה.העלו את הרכב המאוורר על גבי ידית  .ב

 סובבו את המאוורר כדי לוודא שהמסילה על הכדור נתפסה בחריץ ידית ההרכבה. 

  

  
  

 חברו את חוטי החיווט החשמלי בהתאם לתרשים המופיע כאן למטה  חיבור לחשמל .ג

  

  

 חברו את תיבת הבקרה ,והניחו אותה בתוך ידית ההרכבה.   .ד
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 : 4שלב 

 הרכיבו את כבל הבטיחות 

את כבל הבטיחות בלולאה מסביב לוו התקרה ודרך האזיק. אבטחו באמצעות בורג נעילה. (ראו העבירו  
 כפי שמוצג).   6עד  1שלבים

 

 הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.

 וסמך מתאים.החלפת חלקים הקשורים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מ

 

 ה: וודאו כי וו התקרה מקובע באופן יציב לתקרת הבטון! אזהר

  

 : התקנת הסוכך העליון 5שלב 

 לאחר שאבטחתם את כל החיווט (כולל כבל הבטיחות), מקמו אותם בצורה מסודרת בסוכך העליון והחליקו את
 וק הבורג על גבי הסוכך העליון (ראוהסוכן העליון עד שהוא מגיע לתקרה. תראו שהוא ממוקם כראוי על ידי היד

 תרשים ח' להלן.) 
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 תרשים ח'        הדקו לנעילה

  

   LED-: התקנת ה6שלב 

 למצב תאורה בלבד 

-ממנוע המאוורר לשקע ה  LED-במקום (ראו תרשים ט) וחברו את שקע ה LED -מקמו את הרכב תאורת ה 
LED  שבהרכב תאורת ה- LED סובבו את הרכב תאורת ה .- LED  .נגד כיוון השעון לנעילה 

  

  

  

 תרשים ט'  

  

  

  

 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת או שכליות 
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 מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר 

 על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו 

 במכשיר. 

 קילוגרמים. 6משקל המאוורר הוא 

  

  


