תעודת

אחריות
הוראות הפעלה

מאוורר מגדל מצודד 4924

שם הקונה וכתובתו
תאריך הקניה
חתימה וחותמת המפיץ המורשה
Manual & Warranty for 4924 - Electrostar Ltd.

אנו אחראים למאוורר מגדל מצודד
לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין
על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש
בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם
להוראות המופיעות בגוף דפים אלו.
התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון
בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם
ימצא פגום.
אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או
לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי
אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

תעודת אחריות
זו בתוקף עם
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
מעבדת שרות ראשית :תל אביב -אלקטרוסטאר בע“מ
רח‘ שלבים  4יפו טל 03-5121500 .וגם  *2230מכל טלפון
מעבדות נוספות:
תל אביב -דני תיקונים -רח‘ סלמה  94טל03-6820995 .
בת ים -בית אור -מרכז מסחרי רמת יוסף טל03-5065643 .
בני ברק -חשמל ירושלים -רח‘ ירושלים  22טל03-6189073 .
פתחהתקווה -המאיר -רח‘ פרנקפורט  2טל03-9225123 .
כפר סבא -א.ב שרותי חשמל -רח‘ רוטשילד  69טל09-7674410 .
הרצליה -מכנומיקס -רח‘ סוקולוב  95טל09-9582149 .
נתניה -בר מנחם -רח‘ רמז  15טל09-8337733 .

חדרה -אחים איטח -רח‘ הנשיא  53טל04-6326088 .
קרית ביאליק -אלדן -שדרות ירושלים  15טל04-8722442 .
יוסי050-2663596-
נהריה -איילון שרות -רח‘ לוחמי הגטאות  3טל04-9929522 .
ירושלים -נשר ברק ואור -רח‘ יפו  123טל02-6254579 .
רחובות -חשמלית -רח‘ בילו  19טל08-9455383 .
אשקלון -אמינות -רח‘ רמז  15טל08-6727114 .
אשדוד -רשת חשמל -שי -מרכז מסחרי א‘ טל08-8521718 .

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח
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אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי
מוצרי סטאר .אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד
בתקנים המחמירים ביותר ,יעבור את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.
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הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מצודד סטאר
דגם 4924

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של .230V

אזהרה :אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים
או רטובים ובחדרי אמבטיה.
.1

ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.

.2

הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.

.3

וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.

.4

אין להשתמש במאוורר במקום לח או רטוב.

.5

אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום .כמו כן ,אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקני.

.6

אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.

.7

אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.

.8

הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות ,קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר ,העלול לגרום לפריצת אש.

.9

אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל ,ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.

הוראות הפעלה:
.1

.2
.3
.4

אזהרה – בתחתית המאוורר ישנן גומיות שעלולות
להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים ,הקפד
להניח את המאוורר על משטח מתאים.
.5
.6
.7

 .10אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום.

.8

 .11אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.

.9

 .12אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחותו.
 .13אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים.
 .14יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
 .15מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.
אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה ,החלפתו תתבצע על ידי היצרן,
על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
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עקב תנועת האוויר החזקה שמאוורר זה מוציא שמיעת
תנועת האוויר היא נורמלית .להפעלה שקטה יותר
השתמש במהירות הנמוכה ביותר.
ניתן להפעיל את המאוורר באמצעות הלחצנים
הממוקמים מעל המאוורר )כפי שניתן לראות באיור(.
הוצא את המאוורר בזהירות משקית הפלסטיק
ומהקרטון.
הנח את המאוורר על משטח יציב וישר.

מפסק
הפעלה/
מהירויות

כפתור צידוד

הכנס את תקע המאוורר לשקע של .230V
אזהרה – שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.
הפעל את המאוורר באמצעות סיבוב מפסק הפעלה /מהירויות.
כוון את המאוורר למהירות הרצויה:
 – 3מהירות גבוהה
 – 2מהירות בינונית
 – 1מהירות נמוכה
לצידוד המאוורר לחץ על כפתור הצידוד ) ( .ניתן להפעיל את פעולת הצידוד בכל מהירות.
להפסקת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד פעם נוספת.
לכיבוי המאוורר סובב את מפסק ההפעלה/מהירויות ל 0-ונתק מהחשמל.

נתונים טכניים:

V230 W93 50Hz
מספר סיבובים – RPM:
מהירות גבוהה 1225 :3
מהירות בינונית 1110 :2
מהירות נמוכה 965 :1
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