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העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

חדרה -אחים איטח -רח‘ הנשיא  53טל04-6326088 .
מעבדות נוספות:
קרית ביאליק -אלדן -שדרות ירושלים  15טל04-8722442 .
תל אביב -דני תיקונים -רח‘ סלמה  94טל03-6820995 .
יוסי 050-2663596 -
בת ים -בית אור -מרכז מסחרי רמת יוסף טל03-5065643 .
ירושלים -נשר ברק ואור -רח‘ יפו  123טל02-6254579 .
פתח תקווה -המאיר -רח‘ פרנקפורט  2טל03-9225123 .
כפר סבא -א.ב שרותי חשמל -רח‘ רוטשילד  69טל 09-7674410 .רחובות -חשמלית -רח‘ גיבורי ישראל  5טל08-9455383 .
08-6480636
הרצליה -מכנומיקס -רח‘ סוקולוב  95טל09-9582149 .
אשדוד -רשת חשמל -שי -מרכז מסחרי א‘ טל08-8521718 .
נתניה -בר מנחם -רח‘ רמז  15טל09-8337733 .

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 :

מס‘ סדורי4002014 :
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הוראות הרכבה:
 .1הוצא את אום הרשת האחורית המוברג על ציר המנוע.
 .2הכנס את הרשת האחורית מעל הציר ומקם את הרשת בעזרת הפינים שנמצאים על המנוע.
 .3הברג את אום הרשת האחורית.
 .4הכנס את הכנף ובדוק כי הכנף מסתובבת חופשי.
 .5הרכב את טבעת הרשת הקדמית על הרשת ,הלבש את הרשת הקדמית על האחורית בעזרת הוו
הנמצא על טבעת הפלסטיק ולחץ את הרשתות עד שהן יושבות היטב בתוך טבעת הרשת.
 .6סגור את קליפס האבטחה הנמצא בתחתית הרשת הקדמית וקבע אותו על ידי הברגת הבורג.

אמ פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מ כנה ,החלפתו תתבצע על
ידי היצרנ ,על ידי וכנ השירות שלו או על ידי אדמ מו מכ אחר.

הוראות בטיחות וניקוי
 .1קרא את כל ההוראות לפני הרכבת והפעלת המכשיר.
 .2ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
 .3הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
 .4וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
 .5אין להשתמש במאוורר במקום רטוב או לח.
 .6אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל ,ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
 .7במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה .אין לנסות לתקן את המאוורר לבד.

הוראות הפעלה למאוורר שולחני " 9בלוסטאר מדגם J30

מספר להבים 3 -
ווסת  -השראתי

נתונים טכניים:
מס‘ הסיבובים : RPM -
מהירות נמוכה 940 -
מהירות בינונית 1120 -
מהירות גבוהה 1200 -

 .3לצידוד המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על המכסה האחורי של המנוע.
להפסקת הצידוד משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
 .4לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה ומטה ,החזק ביד אחת בגוף המאוורר ובעזרת היד השניה
הטה את המאוורר מעלה ומטה.

הפעלה:
 .1חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
 .2בבסיסו של המאוורר נמצא מפסק המהירויות בעל  3דרגות:
 - 0כיבוי
 - 1מהירות נמוכה
 - 2מהירות בינונית
 - 3מהירות גבוהה
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