
  

 הוראות התקנה  והפעלה

  : סופה מאוורר דגם

אטום למים,  וכן  חסכוני  איכותי תוצרת חברת ונטה, מאוורר יעיל תודה שבחרת במאוורר  

.  בואת ההוראות לפני השימוש אנא קרא בעיון   

 פרוט החלקים 

.  רשת הגנה קדמית1  

                       .  כנף המאוורר 2

.  רשת הגנה אחורית 3  

.  מנוע המאוורר 4  



.  עמוד 5  

רגל המאוורר .  6  

.  בורג לחיזוק הרגל  7  

 

 המאוורר תכונות 

  יםיוצר שימוש במנועים אלה, DCחברת ונטה היא החברה המובילה במאווררים בעלי מנוע  

המנוע אינו    30W, ובהספק של  230Vחסכון גדול בחשמל, המאוורר מתחבר לרשת של 

מהירויות. המאוורר מתאים לבית, משרדים, מפעלים , זהו   4מתחמם, , המאוורר בעל 

 מאוורר אידאלי לצנון ולאיוורור המקום. 

 תרשים סכמטי חשמלי

 

 לה והתקנהפהוראות הע

 

ON/OFF כיבוי והדלקה 



צג        הכפתורים בלוח הבקרה נדלקים, לאחר שנייה אחת,, כל עם התחברות לזרם החשמל

" )מהירות ברירת המחדל( כדי להתחיל לעבוד. לחץ לחיצה קצרה פעם  3" מראה המהירויות

פעם   ההפעלה, המאוורר כבה / הפסק לעבוד, לחץ על כפתור ההפעלה אחת על כפתור 

 נוספת, המאוורר פועל / התחל לעבוד.

 צידוד

,  את פעולת הצידוד, מאוורר מתחיל הצידודבמצב ההפעלה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור 

 את פעולת הצידוד. , והמאוורר מפסיק הצידוד לחץ שוב על כפתור 

 סימן +

  3במצב ההפעלה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור "+" פעם אחת, המאוורר עובד במהירות 

  3(, לחץ לחיצה קצרה על פלוס למהירות אחת, על פי מהירות 3)מהירות ברירת המחדל היא 

 . מחזורי באופן 2 ， 1 ， 4 ，

 

 

 –סימן 

  3" פעם אחת, המאוורר עובד במהירות -במצב ההפעלה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור " 

  3על מינוס , על פי מהירות  נוספת (, לחץ לחיצה קצרה פעם3)מהירות ברירת המחדל היא 

 . ימחזור באופן 4 ， 1 ， 2 ，

 רחוק -התאמת קוד לשליטה על המאוורר הפעלה בשלט 

  3 -לאחר חיבור המאוורר לרשת החשמל לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה לאחר כ

שניות הרפה מהכפתור והתאמת השלט למאוורר הסתיימה . )פעולה זאת נעשית רק פעם  

 אחת .



 הוראות בטיחות

 הארקה אמין כאשר משתמשים במוצר. בחיבור מכשירה את . יש להתקין1

 אוורר פועל.מבזמן שה ות ההגנהרשתל. אל תכניס את האצבע או חפצים אחרים 2

 מוסמך.. אם כבל החשמל שנפגע, יש להחליפו על ידי חשמלאי 3

יכולת גופנית חלשה, תגובה איטית או . מוצר זה אינו מיועד לשמש אנשים )כולל ילדים( עם 4

הפרעות נפשיות; אלא אם כן משתמשים בהדרכתו או בסיועו של האדם האחראי על 

 . םבטיחות

 . פיקוח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם מוצר זה .. 5

 ץ )כגון גז(ימוצר זה אינו מתאים לסביבה המיוחדת בה נוצר גז מאכל או נפ
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