תעודת אחריות
זו בתוקפ עמ
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

תל אביב :דני תיקונים ,רח‘ סלמה  .94טל03-6820995 .
בת ים :בית אור ,מרכז מסחרי רמת יוסף .טל03-5065643.
בני ברק :אור לייט אלקטרוניקה ,רח‘ ירושלים 22
טל054-5615278 .
פתח תקוה :המאיר ,רח‘ פרנקפורט  .2טל03-9225123 .
כפר סבא :א.ב שירותי חשמל ,רח‘ רוטשילד .69
טל09-7674410 .
הרצליה :מכנומיקס ,רח‘ סוקולוב  .95טל09-9582149 .
נתניה :בר מנחם ,רח‘ רמז  .15טל09-8337733 .
חדרה :אחים איטח ,רח‘ הנשיא  .53טל04-6326088 .
חיפה ,נוה שאנן :שירות רם ,רח‘ רות הכהן .2
טל04-8227227 .

חיפה :שירות רם ,רח‘ ביאליק  .9טל04-8671507 .
קרית ביאליק :אלדן ,שדרות ירושלים .15
טל050-2663596/04-8722442 .
ירושלים :נשר ברק ואור ,רח‘ יפו  .123טל02-6254579 .
רחובות :חשמלית ,רח‘ גיבורי ישראל .5
טל08-9455383/08-6480636 .
אשדוד :רשת חשמל ,שי ,מרכז מסחרי א‘.
טל052-3419438/08-8521718.
עפולה :שירות רם ,רח‘ הולנד  .17טל04-9531444 .
טבריה :תיקון כל טיבי ,רח‘ בן זכאי  .3טל04-6790469 .
אשקלון :ש.א שירות איציק ,רח‘ העבודה .31
טל052-6700079/08-6758914 .

מעבדת שרות ראשית :תל אביב -אלקטרוסטאר בע“מ רח‘ שלבים  4יפו טל 03-5121500 .וגם  *2230מכל טלפון
לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתרwww.star.co.il :

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו אחראימ למאוורר עמוד/רצפה
לתקופה של שנה אחת מהתאריכ
המצויינ על תעודת האחריות ובתנאי
שהשימוש בו יעשה באופנ רגיל
ומקובל ובהתאמ להוראות המופיעות
בגופ דפימ אלו .התחייבותנו מוגבלת
בהחלפה או תיקונ בתחנות השרות
שלנו של כל חלק אמ ימצא פגומ.
אחריות זו אינה מתיחת למכשיר או
לחלקימ אשר תוקנו או הוחלפו על ידי
אדמ אחר שאינו מומכ מטעמנו.

חתימה וחותמת המפיצ המורשה

תאריכ הקניה

שמ הקונה וכתובתו

תעודת

אחריות
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אנו מברכימ אותכ עמ הצטרפותכ למשפחת משתמשי מוצרי בלוטאר.
אנו עושימ כל מאמצ שהמוצר יעמוד בתקנימ המחמירימ ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותכ נאמנה.

מאוורר עעמוד/רצפה ” 16סייקלון

הוראות
הרכבה
והפעלה

מ‘ היבובימ RPM -
מהירות נמוכה 910 -
מהירות בינונית – 1060
מהירות גבוהה 1280 -

מ‘ הלהבימ 3 -
קוטר “ 40 -מ.
מפק מהירויות השראתי .
230V ~ 50Hz 55W

אמ פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מכנה ,החלפתו תתבצע על
ידי היצרנ ,על ידי וכנ השירות שלו או על ידי אדמ מומכ אחר.

נתונימ טכניימ:

.11
.12
.13

.10

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
יש להכני את התקע אכ ורק לבית שקע תקינ והולמ.
הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
אינ לשפוכ מימ או חומרי ניקוי על המאוורר.
ניתנ לנקותו בעזרת מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
יש להניח את המאוורר אכ ורק על משטח ישר ויציב.
בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה
מנע מגע עמ המאוורר כאשר הוא בשימוש .אינ להכני מבעד לרשת אצבעות או כל גופ זר אחר.
יש להשגיח על ילדימ כאשר המאוורר בשימוש .לא מומלצ כי ילדימ או קשישימ ישהו לזמנ ארוכ תחת
זרימת האוויר שהמאוורר יוצר.
שמור מרחק בינ המאוורר למוצרימ מתעופפימ כמו וילונות וצמחימ ומנע קירבה למקורות חומ כמו תנור
חימומ או בישול ,להבת גז וכו‘.
אזהרה :בזמנ פעולת המאוורר אינ לעצור ,לאחוז או ללחוצ על הרשת.
מאוורר זה הינו לשימוש פנימי בלבד.
מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאמ להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אזהרה :אינ להתקינ ולהפעיל את המאוורר במקומות לחימ
או רטובימ ובחדרי אמבטיה.

יש לקרוא הוראות אלה עד תומ טרמ ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אכ ורק לשקע חשמל תקינ ומוארק עמ מתח של .230V

אזהרות וכללי בטיחות

דגמ 15740

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר עמוד/רצפה ” 16ייקלונ

לניקוי הרשתות והכנפ :
 .1וודא כי המאוורר אינו מחובר לחשמל.
 .2הברג החוצה את  4הברגימ של הרשת האחורית.
 .3אינ להשתמש בחומרי ניקוי כימיימ או דליקימ.

•
•
•

יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
יש צורכ לנקות את המאוורר מידי פעמ למניעת הצטברות אבק .
נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה.

הוראות ניקוי:

כוונ את ראש המאוורר לזוית הרצויה לכ ע“י הזזת ראש המאוורר
קדימה ואחורה.

הנח את המאוורר על משטח ישר.
חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.
למאוורר מפק מהירויות בעל  3מצבימ:
מצב  – 1מהירות נמוכה
מצב  – 2מהירות בינונית
מצב  – 3מהירות גבוהה
מצב  – 4מצב כיבוי . OFF

הוראות הפעלה:

הוצא את המאוורר בזהירות מנ האריזה והנח את בי גופ
המאוורר ככ שיהיה שטוח על הריצפה.
למאוורר עמוד:
הכנ את קצה הצינור ) ,(7על ידי יבובו ,לחור שבבי גופ
המאוורר .חזק באמצעות מנגנונ הנעילה ).(10
למאוורר ריצפה:
הכנ את קצה הצינור ) ,(9על ידי יבובו ,לחור שבבי גופ
המאוורר .חזק באמצעות מנגנונ הנעילה ).(10
הנח את ראש המאוורר על ופ הצינור וובב עד שהוא מהודק למוט.

הוראות הרכבה:

.1
.2
.3
.4
.5

רשת קדמית
כנפ
מפק הפעלה
ידית נשיאה
ציר הטייה

רשימת החלקימ:

 .6רשת קידמית
 .7צינור למאוורר עמוד
 .8בי גופ המאוורר
 .9צינור למאוורר רצפה
 .10מנגנונ נעילה

