שימוש באביזרים נלווים (המשך)
שלט רחוק

הפעלה וכיבוי של ההתקן
בחירת פונקציות לצורך כיוון מהירות ,מצב טיימר וקירור

הוראות הפעלה ושימוש

כוון הפונקציה הנבחרת
VANE

הפעלת או הפסקת תנועת המחיצות מימין לשמאל

מצנן אוויר
דגם65470 :

קרחונים
שני קרחונים המיועדים להגדיל את ביצועי ואפקט הקירור של
מצנן האוויר .הכניסו את הקרחונים למקפיא למשך  3-2שעות
לפני הכנסה למצנן האוויר .הכניסו אותן לאחר מכן הקרחונים.
אזהרה :אין למלא את מיכל המים מעבר לכמות המקסימלית
המותרת (ראו איור).

ניקוי
.1
.2
.3
4

וודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני ביצוע ניקוי.
חלקי פלסטיק יש לנקות באמצעות מטלית רכה ספוגה במי סבון כלים .לאחר מכן יש לנגב ביסודיות את המים
והסבון באמצעות מטלית יבשה.
בכדי להימנע מיצירת אבנית ,נקו את מיכל המים פעם בשבוע.
הסירו את הפילטר האחורי והסירו שאריות אבק מהפילטר.

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

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

08-9189188
sarig_il

08-9189199

רחוב הר הגלבוע  ,10רמלה 7210702

www.facebook.com/sarig.ltd

www.sarig.com

לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע”מ מודה לכם על שרכשתם מוצר זה מתוצרת
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.

מבט על המכשיר

 .1אחסון שלט רחוק
 .2לוח בקרה
 .3מסך אבק
 .4גלגלים
 .5ידית
 .6יציאת אוויר
 .7מיכל מים
 .8קרחון

הוראות בטיחות:
קראו את כל ההוראות לפני השימוש.
אזהרה :להפחתת סכנת דליקה ,התחשמלות ,או פציעה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
יש לוודא שמתח החשמל בשקע .230V
אין להשאיר את המצנן ללא השגחה כאשר הוא פועל .כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מן החשמל כאשר אינו בשימוש.
זהירות רבה נדרשת כאשר משתמשים בכל סוג של מצנן בנוכחות ילדים ,נכים ,או אנשים זקנים ,ומכל זמן שהמאוורר נשאר פועל
וללא השגחה.
אין 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.
אין להשתמש במצנן עם חוט פגום או שנגרם לו נזק ,או אחרי שארעה תקלה במאוורר ,אחרי שהופל ,או נגרם לו כל נזק אחר.
אם חוט החשמל ניזוק ,הוא חייב להיות מוחלף על ידי היצרן או על ידי טכנאי שהוסמך לכך על ידי היצרן על מנת למנוע סיכונים.
יש להשתמש במצנן אוויר במקום מאוורר היטב .בזמן שימוש ,יש לוודא מרחק של  20סנטימטר 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.
אין להכניס אצבעות או לאפשר לאחרים להכניס אצבעות או כל מכשיר אחר לתוך הסבכה .יש למנוע כניסת חפצים לתוך פתחי
האורור המהווים סכנה מכאנית בזמן שימוש .אל תחסמו מעברי אויר או פתחי פלטה בכל צורה.
השתמשו במצנן האויר רק על רצפה ישרה ויבשה.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או מנטליות מופחתות ,או העדר
הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם .המונע מהם שימוש במכשיר
בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.
יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
כל 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
 .שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום
לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
לשימוש ביתי בלבד  -שימרו על הוראות אלה.
הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
המכשיר אינו מיועד לשמש בקרבת מאגרי מים או בסביבה רטובה.
אין להשתמש בחדר אמבטיה או מחוץ לבית.
אין להזיז את המצנן בזמן פעולה .נתקו מהחשמל לפני הזזת המכשיר ,אם המכשיר התהפך על צידו בזמן פעולה.
נתקו מיד מהחשמל לפני שתגעו במכשיר.
אין להשתמש במכשיר בקרבת גז ,או חומרים דליקים ונפיצים.
הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים וממכשירי חימום העלולים להזיק למכשיר.
נתקו תמיד המחשמל לפני מילוי מים במיכל
המנעו משימוש בכבל מאריך.
למניעת סכנת פציעה ,אש או התחשמלות ,בעת ביצוע הניקוי ,מילוי המים או תחזוקה שוטפת נתקו את המכשיר מתחשמל ,תמיד
רוקנו את מיכל המים לפני טיפול או ניקוי.
במקרה מילוי יתר ,יש להוציא את המשאבה מהמיכל ולרוקן את המיכל עד לגובה מפלס המים הרצוי.
אזהרה :הזיזו בעדינות ובזהירות .אין לאפשר למים לגלוש החוצה .הוסיפו מים למיכל בזהירות ובאיטיות .השגיחו שהמים אינם
גולשים .אין לעבור את המקסימום.
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הוראות שימוש

הדלקה  /כיבוי ( :)On/Offכפתור זה מדליק ומכבה את היחידה.
•

מהירות ( :)SPEEDלחצו על כפתור המהירות בכדי לשנות את מהירות המאוורר גבוהה – בינונית – נמוכה.

•

טיימר :לחצו פעם אחת על הכפתור בלוח הבקרה לבחירה פעולה בת שעה אחת .המוצר יכבה אוטומטית לאחר
שעת עבודה אחת .בכל פעם שתלחצו על הכפתור ,תגדילו את זמן פעולת המכשיר בשעה אחת .המקסימום הינו
 7שעות עבודה רצופות .לאחר קביעת הטיימר מצנן האוויר יעבוד באופן אוטומטי למשך תקופת הזמן שנקבעה
עד לכיבוי אוטומטי .לביטול הגדרות הטיימר לחצו שוב ממושכות על כפתור הטיימר עד שצג השעות כבה בלוח
הבקרה.

•

מצב ( :)Modeלחצו על הכפתור בכדי לקבל תצורות אוורור שונות .אוורור רגיל ,אוורור טבעי ואוורור לשינה.

•

קירור ( :)Coolלחצו על כפתור הקירור .נורית האינדיקציה לקירור נדלקת והמשאבה מתחילה לעבוד .לחיצה
נוספת על הכפתור תכבה את מצב הקירור ונורית האינדיקציה תכבה.

•

סיבוב ( :)WANEלחצו על הכפתור והתריסים האנכיים יתחילו לנוע באופן אוטומטי מצד לצד .להפסקת תנועת
התריסים לחצו שוב על הכפתור .ניתן לכוון ידנית את מיקום התריסים האופקיים על מנת לקבוע כרצונכם את
כיוון תנועת האוויר.

VANE

שימוש באביזרים נלווים

שלט רחוק
להפעלת השלט הרחוק נדרשות סוללות  .AAAלהחלפת הסוללות הסירו את מכסה תא הסוללות,
הכניסו שתי סוללות מסוג ( AAAלא מסופקות עם המכשיר) ולאחר מכן סגרו את המכסה.
הוציאו את הסוללות במידה ואין שימוש בשלט לתקופה ארוכה .החליפו את הסוללות מיד במידה והשלט
אינו מתפקד כראוי.
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