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 ם  הוריקן דגמאוורר  –מדריך למשתמש 

 :הוראות למשתמש

 בדוק שמתח החשמל זהה לזה הרשום על גבי המכשיר.  .1

את זרם החשמל לפני שמתאמים את  נתק   – ראש המאוורר קביעת זווית   .2

החזק את ראש המאוורר ושחרר את הברגים ,   זווית ראש המאוורר. 

 התאם את ראש המאוורר למיקומו הרצוי והדג את בורג החיבור. 

לפני שינוי הכיוון של המאוורר יש לנתקו מזרם החשמל, לשחרר את   .3

 הבורג שמכוון כיוון , שנה לכיוון הרצוי והדק היטב שוב את הבורג. 

ר עומדים לחלוטין ויש  הזזת המאוורר יעשה אך ורק כאשר להבי המאוור  .4

 להקפיד על זהירות כדי למנוע פגיעה באנשים ופגיעה במאוורר עצמו.  

 מצעי זהירותא 

תיקון מערכת החשמל של המאוורר יעשה אך ורק על ידי חשמלאי   .1

 מוסמך. 

 אין להשתמש במאוורר באווירה קורוזיבית או נפיצה.  .2

 אין להפעיל את המאוורר בסביבה רטובה או לחה. .3

להכניס ידיים או חפצים לתוך רשתות ההגנה על מנת למנוע פציעה אין  .4

 של אנשים ועשיית נזק למאוורר עצמו. 

ניתוק מזרם החשמל לא יעשה על ידי משיכת כבל החשמל אלא על ידי   .5

 הוצאת התקע מתוך שקע החשמל. 
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אין לעצור את סיבוב המאוורר , ימינה ושמאלה, ביד על מנת למנוע  .  6

 נזק. 

 

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות  

מוחלשות, או מגבלות שכליות , או העדר נסיון וידע אלא אם הם תחת  

פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על  

בטיחותם. ילדים צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו  

 במכשיר. 

 

 אווררמבנה המ

 אוורר על רגל מ

 .רשת הגנה קדמית 1

 . להבים )כנף המאוורר( 2

 . רשת אחורית  3

 . מנוע 4
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 . עמוד )רגל המאוורר(  5

 . בסיס המאוורר 6

 

 מאוורר לתליה בקיר 

 

 רשת קדמית  .1

 להבים  )כנף המאוורר(   .2

 רשת אחורית   .3

 מנוע והתקן לתליה בקיר  .4

 

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

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

או קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים  

 צריכים להיות בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.

 

 

 



 

מח' השירות    9207005-08פקס  08- 9207004טל . 72100אזור התעשייה רמלה  4 העבודהרח'  
9989194 -04   

 

 

 

 

 

 

 

 


