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לקוחות נכבדים,

הגנה על הסביבה

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מאוורר זה מתוצרת .MONSTER
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת
מהמוצר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה
למקום מגוריכם.
יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת
האחריות .ללא חשבונית רכישה ,אין תוקף לתעודת האחריות.

כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני,
יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת,
אין להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה
וחובה למחזר אותו כראוי.

הוראות בטיחות
קראו את כל ההוראות לפני השימוש
אזהרה :להפחתת סכנת דליקה ,התחשמלות ,או פציעה:

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות
קונים חכם .ממחזרים ישן

 .1המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
 .2חברו את המכשיר לחשמל חד-פאזי לפי המפרט הרשום בתוית המכשיר.
 .3אין להשאיר את המאוורר ללא השגחה כאשר הוא פועל .כבו תמיד את המכשיר ונתקו
אותו מן החשמל כאשר אינו בשימוש.
 .4זהירות רבה נדרשת כאשר משתמשים בכל סוג של מאוורר בנוכחות ילדים ,נכים ,או
אנשים זקנים ,ומכל זמן שהמאוורר נשאר פועל וללא השגחה.
 .5אין להעביר חוטי חשמל מתחת לשטיחים או לכסות את חוט החשמל במרבדים ,או בדים
למיניהם .יש לדאוג שחוט החשמל לא יהווה מכשול ,אין לשים אותו באזורי מעבר או
במקומות בהם עלולים להתקל בו וליפול.
 .6אין להשתמש במאוורר עם חוט פגום או שנגרם לו נזק ,או אחרי שארעה תקלה
במאוורר ,אחרי שהופל ,או נגרם לו כל נזק אחר.
 .7אם חוט החשמל ניזוק ,הוא חייב להיות מוחלף על ידי היצרן או על ידי טכנאי שהוסמך
לכך על ידי היצרן על מנת למנוע סיכונים.
 .8יש להשתמש במאוורר במקום מאוורר היטב .בזמן שימוש ,יש לוודא מרחק של 20
סנטימטר מכל קיר או פינה על מנת להבטיח זרימת אויר נאותה .אין לחסום פתחי פליטה
באופן מפתיע .אין להציב את המאוורר ליד או מתחת לווילונות או מכשולים דומים.
 .9אין להכניס אצבעות או לאפשר לאחרים להכניס אצבעות או כל מכשיר אחר לתוך
הסבכה .יש למנוע כל סכנה מכאנית בזמן שימוש .אל תחסמו מעברי אויר או פתחי
פלטה בכל צורה.
 .10השתמשו במאוורר רק על רצפה ישרה ויבשה.
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הוראות שימוש
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

לפני השימוש במאוורר ,וודאו שהוא נמצא על משטח ישר ויציב .נזק עלול להגרם אם המאוורר
יוצב בשיפוע.
כוונו את כל המתגים למצב כבוי ,הכניסו את התקע לשקע החשמל .וודאו שהתקע מוכנס היטב
לשקע.
לחצו על כפתור מהירות להפעלת המאוורר ולבחירת המהירות הרצויה ,לפי הסדר הבא :נמוך
בינוני גבוה.
אם ברצונכם להרחיב את הטווח של האזור המאוורר בחדר ,לחצו על על לחצן הצידוד ),(7
המאוורר ינוע בזווית רחבה .להפסקת התנועה הרימו את לחצן הצידוד.
לכיבוי המאוורר לחצו על כפתור הכיבוי.
להגבהה או הנמכה של המאוורר ,יש לשחרר את ההברגה ) ,(13לבצע התאמה של הגובה,
ולהדק את ההברגה בחזרה .שימו לב :יש לכבות את המאוורר לפני ההגבהה או ההנמכה.
לכיבוי מוחלט של המאוורר ,כבו את כל המתגים ,והסירו את התקע מן השקע.

תחזוקה
.1
.2

יש לנתק את המאוורר מן החשמל תמיד לפני כל פעולה או נקיון של המאוורר.
נקו את המשטחים החיצוניים של המאוורר עם מטלית רכה ולחה.

 .11מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולותיהם הפיזיות,
החושיות או מנטליות מופחתת ,או העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש
במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם ,המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה
ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח שהם לא
משחקים עם מכשיר.
 .12הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
 .13יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
 .14אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה,
נפל או נפגם ,יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
 .15כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית .תיקון ע"י אדם לא מקצועי,
עלול לגרום לפציעה ,יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת  .MONSTERשימוש בחלפים שאינם
מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.

לשימוש ביתי בלבד  -שימרו על הוראות אלה

אזהרה:
אין לטבול המאוורר במים.
אין להשתמש בחמרי ניקוי כלשהם.
אין לאפשר לכל חלק פנימי להירטב .הדבר עלול להוות סכנה.
 .3כאשר המכשיר אינו בשימוש ,וודאו שהוא מנותק מהחשמל .לשמירת המאוורר ,אפשר לארוז אותו
באריזה המקורית ולשמרו במקום יבש וקריר לשימוש מאוחר יותר.
 .4במקרה של תקלה או ספק ,אין לנסות לתקן את המאוורר בעצמכם ,זה יכול להוביל לסכנת דליקה
או להתחשמלות.
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מבנה וחלקים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

סבכה קדמית
בורג הידוק כנפי המאוורר
טבעת הידוק הסבכה
כנף
סבכה אחורית
ציר המנוע
לחצן צידוד
יחידת מנוע
חלק עליון גוף
לחצני מהירות

 .11בורג הידוק
 .12צינור הגבהה
 .13מחבר בקרת גובה
 .14כיסוי ברגים
 .15ברגי הידוק
 .16בסיס

הוראות הרכבה
המאוורר ארוז כשהבסיס וחלקים נוספים אינם מורכבים .יש להרכיב אותם לפני השימוש.
אזהרה :אין להשתמש במאוורר ללא הבסיס שלו ו/או חלקים אחרים שאינם מחוברים .השתמשו
במאוורר רק בתצורה אנכית .כל מיקום אחר עלול לגרום למצב מסוכן.

סדר ההרכבה
 .1הרכיבו את מוט ההגבהה ) (12לבסיס ) (17באמצעות  4ברגים המצורפים.
 .2מקמו את יחידת המנוע ) (8,9על צינור ההגבהה ) (12והדקו את בורג ההידוק ).(11
 .3הצמידו את הסבכה האחורית ) (5והדקו ואת טבעת ההידוק ).(3
 .4הרכיבו את כנף המאוורר ) (4וסגרו את הבורג ההידוק ) (2בסיבוב כנגד כוון השעון.
 .5הצמידו את הסבכה הקדמית ) (1ונעלו בעזרת הנועלים ,אבטחו את הסגירה באמצעות הבורג
המורכב על הסבכה.
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