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העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

מעבדות נוספות:
תל אביב  -דני תיקונים -רח‘ סלמה  94טל03-6820995 .
קרית ביאליק  -אלדן -שדרות ירושלים  15טל04-8722442 .
בת ים  -בית אור -מרכז מסחרי רמת יוסף טל03-5065643 .
יוסי050-2663596-
בני ברק  -חשמל ירושלים -רח‘ ירושלים  22טל03-6189073 .
נהריה  -איילון שרות -רח‘ לוחמי הגטאות  3טל04-9929522 .
פתחהתקווה  -המאיר -רח‘ פרנקפורט  2טל03-9225123 .
ירושלים  -נשר ברק ואור -רח‘ יפו  123טל02-6254579 .
כפר סבא  -א.ב שרותי חשמל -רח‘ רוטשילד  69טל 09-7674410 .רחובות  -חשמלית -רח‘ גיבורי ישראל  5טל,08-9455383 .
הרצליה  -מכנומיקס -רח‘ סוקולוב  95טל09-9582149 .
08-6480636
נתניה  -בר מנחם -רח‘ רמז  15טל09-8337733 .
אשקלון  -אמינות -רח‘ רמז  15טל08-6727114 .
חדרה  -אחים איטח -רח‘ הנשיא  53טל04-6326088 .
אשדוד  -רשת חשמל -שי -מרכז מסחרי א‘ טל08-8521718 .

מעבדת שרות ראשית :תל אביב -אלקטרוסטאר בע“מ
רח‘ שלבים  4יפו טל 03-5121500 .וגם  *2230מכל טלפון

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו אחראים למאוורר שולחני 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.

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תאריך הקניה

שם הקונה וכתובתו

תעודת אחריות

מס‘ סדורי4002013 :

Manual & Warranty for The Century - Electrostar Ltd. 0713

תודה שבחרת במאוורר הנטר סנצ'ורי .הוראות אלו ינחו אותך
בשימוש במאוורר .להלן כמה פונקציות מהן תוכל להנות:
• עיצוב אטרקטיבי • מנוע עוצמתי למקסימום זרימת אוויר
• שלוש מהירויות לנוחיותך
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סנצ'ורי מאוורר שולחני
הוראות הפעלה לדגמים 90023 :ו94022-
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בסיס
מפסק הפעלה/בורר מהירויות
בורג כיוון זוית ראש המאוורר
מנוע
כפתור צידוד
ידית נשיאה

חלקי המאוורר

1

3

2

אזהרה :אין לאחסן ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
 .1קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר .הרכבה או שימוש לא נכון במאוורר עלול לגרום לסכנת שריפה,
התחשמלות או פגיעה אישית.
 .2יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם ,בעל רמת מתח של .V230
 .3הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 .4אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
 .5במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
 .6יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
 .7בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 .8יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
 .9אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות ,יריעות פלסטיק ,צמחים וכו'.
 .10אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום ,תנורי אפיה ,כיריים ,חומרים דליקים וכל להבה פתוחה .למניעת אש או
התחשמלות אין להשתמש במאוורר בקרבת חלון ,גשם ,מים או לחות .כל אלו יכולים לגרום לסכנת חשמל.
 .11מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
 .12כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
 .13בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
 .14למאוורר גומיות בתחתיתו העלולות לגרום לסימנים על רהיטים עדינים ולכן מומלץ להימנע מלהניח את
המאוורר על רהיטים אלה.
 .15וודא כי הוצאת את כל חומרי האריזה מהמאוורר טרם השימוש .שמור על האריזה לצורך איחסון או העברת
המאוורר.
 .16לניתוק מהחשמל תפוס את התקע עצמו ומשוך ,אין למשוך בחוט החשמל.
 .17אין להפעיל את המאוורר באם הרשתות ,הקדמית או האחורית ,אינן מורכבות כראוי .השימוש במצב זה עלול
לגרום לפגיעה.
 .18אין ללפף את חוט החשמל סביב המאוורר שכן מצב זה יכול לגרום לחוט החשמל להישבר.
 .19אין להשתמש במאוורר באם נראה כי חוט החשמל נפגע.
 .20מאוורר זה הוא לשימוש ביתי בלבד.
6
אזהרה :אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל
5
ניזוק .אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד
או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
4

הוראות בטיחות ואזהרות

הוראות הפעלה למאוורר שולחני מדגם סנצ'ורי
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יש לנקות את המאוורר לפני אחסנתו.
החזר את המאוורר לאריזתו המקורית.
אין לכרוך את כבל החשמל סביב בסיס המאוורר.
שמור על הכבל בכדי למנוע נזק לעטיפתו או לתקע החשמל.
אחסן במקום יבש.

אחסנה
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לפני הניקוי יש לכבות את המאוורר ולנתק
אותו מהחשמל.
יש לנקות את פתחי איוורור המנוע מאבק.
אין לטבול את המאוורר במים או בכל נוזל
אחר.
לניקוי הרשתות וכנף המאוורר :פתח בזהירות
את הבורג הנמצא בתחתית הרשת .הוצא
את טבעת הרשת הקדמית ,את קשתות
הקישוט ואת הרשת הקדמית .נקה את הכנף
והרשתות בעזרת מטלית רכה ויבשה.
וודא כי אין חדירה של מים או כל נוזל אחר
למנוע.
הרכב את הרשת ,הטבעת וקשתות הקישוט
חזרה למקומם והדק את הבורג.

הוראות ניקוי ואחסנה
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לשונית

כנפיים

בורג

רשת אחורית

רשת קדמית

הנח את המאוורר על משטח ישר ויבש בכדי למנוע את נפילתו.
הכנס את השקע לתקע מתאים ותקין .למאוורר יש ארקה.
בבסיס המאוורר נמצא מפסק/בורר מהירויות בעל  3דרגות:
 - 0כיבוי
 - 1מהירות נמוכה
 - 2מהירות בינונית
 - 3מהירות גבוהה.
לצידוד המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על מכסה המנוע בסמוך לידית הנשיאה.
להפסקת הצידוד ,משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
לקביעת זוית ראש המאוורר ,שחרר את הבורג הנמצא בצידו של בסיס המאוורר .כוון את ראש
המאוורר לזוית הרצויה והדק את הבורג.
לסיבוב המאוורר ימינה ושמאלה יש ללחוץ על כפתור הצידוד.

הפעלת המאוורר

