פעולות דרושות לפני תחילת פעולות התחזוקה
ניקוי פילטר האוויר
משכו החוצה את פילטר האוויר מתוך התושבת האחורית ,וטבלו את שניהם יחד (פילטר כוורת ומסגרת הפילטר) מספר
פעמים במים .אפשרו לפילטר להתייבש באוויר.

הוראות הפעלה ושימוש
מצנן אוויר
דגם65471 :

הערות
 .1אנא כבו את המכשיר והוציאו אותו מהחשמל לפני מילוי וניקוי מכל המים.
 .2במידה ופילטר האוויר או פילטר הכוורת לא נשטפו.
לאורך זמן ,הדבר עלול לגרום לתנאים רעים דוגמת זרימת אוויר חלשה ורעש מוגבר.
 .3תזכורת :בעת השימוש ,יש לנקות את פילטר האוויר פעם בחודש.
רישום המוצר לאחריות
הכנסו ל  www.sarig.comבכדי לרשום את מוצר ההחדש שלכם בתוך שלושים ( )30ימים ממועד הרכישה.
תצטרכו לציין את שם החנות ,תאריך הרכישה ומספר הדגם יחד עם שימכם וכתובתכם ולצרף את הוכחת הקניה.
הרישום יאפשר לנו ליצור עימכם קשר במקרה של צורך בעדכונים בטיחותיים.
בביצוע הרישום ,הינכם מאשרים כי קראתם והבנתם את ההוראות לשימוש ואת האזהרות המפורטות במדריך זה.

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

www.facebook.com/sarig.ltd

רחוב הר הגלבוע  ,10רמלה 7210702

www.morphyrichards.com

תחזוקה

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.
אזהרה לגבי זרם חשמלי
סמל זה מציין סכנה לחיי ולבריאות אנשים בעקבות זרם חשמלי.
אזהרה
סמל ומילה אלה מציינים סכנה.
במידה ואין הימנעות מהסכנה ,התוצאה עלולה להיות פציעה או מוות.

לוח זמנים לתחזוקה וטיפול
נקו את מכל המים

√

בדקו את פתחי ויציאות האוויר
למציאת לכלוך וגופים זרים ונקו
לפי הצורך

√

עקבו אחרי המדריך
מידע המסומן בסמל זה מציין שיש לעיין במדריך למשתמש.

הוראות בטיחות:
קראו בקפידה את הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש במכשיר.
אחסנו את ההוראות בקרבת המכשיר.
אזהרה:
קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההנחיות.
אי ציות לאזהרות ולהנחיות עלול לגרום להתחשמלות ,שריפה ו/או פציעה חמורה.
שמרו את כל האזהרות וההנחיות לעיון עתידי
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.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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התקינו את המכשיר במצב זקוף ויציב.
אפשרו למכשיר להתייבש לאחר ניקוי רטוב .אין להפעיל את המכשיר כשהוא רטוב.
אין לתפעל את המכשיר עם ידיים רטובות או לחות.
אל תחשפו את המכשיר לזרם מים ישיר.
לעולם אל תכניסו חפצים או איברים לתוך המכשיר.
אין לכסות או להזיז את המכשיר בזמן פעולתו.
אין להשתמש במכשיר באזור עם תנועה רבה ,בה המכשיר עלול להיפגע.
אל תשבו על המכשיר.
מכשיר זה אינו צעצוע! הרחיקו אותו מילדים ובעלי חיים.
נתקו את המכשיר מהחשמל במהלך מילוי מים וניקוי המכשיר.

√
√

נקו את החלק החיצוני

√

√

בדקו ויזואלית את חלקו הפנימי
של המכשיר ,למציאת לכלוך

√

√

בדקו את פילטר האוויר למציאת
לכלוך ונקו לפי הצורך

√

החליפו את פילטר הכוורת
הפעלת ניסיון

מידע
מידע המסומן בסמל זה יעזור לך לבצע את מטלותיך
בזריזות ובבטיחות.

לפחות
פעם בשנה

לפחות כל
 6חודשים

לפחות
כל  4שבועות

לפחות
כל שבועיים

לפי הצורך

√
√

לפני
כל הפעלה

√
√
√

פעילויות דרושות לפני תחילת פעולות התחזוקה
אזהרת זרם חשמלי
אין לגעת בתקע החשמלי בידיים לחות או רטובות.
 כבו את המכשיר. אחזו בתקע בעת הוצאת הכבל מהשקע החשמלי.בדיקה ויזואלית בתוך המכשיר למציאת לכלוך
 .1הסירו את פילטר האוויר.
 .2השתמשו בפנס על מנת להאיר אל תוך פתחי המכשיר.
 .3בדקו את חלקו הפנימי של המכשיר למציאת לכלוך.
 .4החזירו את הפילטר למקומו.
ניקוי חיצוני
נקו את המכשיר בעזרת בד רך ,לח וללא מוך .וודא שלא חודרת לחות לתוך המכשיר .הגנו על הרכיבים החשמליים
מלחות .אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים דוגמת תרסיסי ניקוי ,חומרים ממיסים ,חומרים מבוססי אלכוהול או חומרי
ניקוי קורוסיביים להרטבת הבד.
ניקוי פתחי האוויר
ניתן להשתמש בשואב אבק על מנת להסיר את האבק.
ניקוי מכל המים
 .1הסירו את פילטר האוויר.
 .2הסירו את פילטר הכוורת.
 .3הסירו את פקק המים ,הכניסו מים נקיים.
 .4פתחו שוב את מכסה מכל המים ,נגבו אותו עם בד רטוב .במידה והמכסה עדיין לא נקי ,ניתן לנקות עם מברשת רכה.

11

אביזרי עזר זמינים
אזהרה
השתמשו רק באביזרים נלווים ולציוד נוסף המפורטים במדריך למשתמש.
השימוש בכלים או באביזרים נלווים השונים מאלה המצוינים במדריך עלול לגרום לפציעה.
תקלות
תפקודו של המכשיר נבדק מספר פעמים במהלך תהליך הייצור .במידה ומתרחשות תקלות,
בדקו את המכשיר לפי הרשימה הבאה:
המכשיר לא נדלק:
 בדקו את החיבור לחשמל. בדקו את הכבל החשמלי ואת התקע החשמלי למציאת נזקים. בדקו את החיווט החשמלי במקום.המכשיר כבה באופן אוטומטי:
 וודאו שפתח יניקת האוויר פנוי ,על מנת למנוע חימום יתר של המנוע. בדקו אם מנגנון ההגנה נגד התחממות יתר הופעל (ראו פרק תפעול).המכשיר פועל בתפוקה חלשה או לא תפוקה:
 בדקו את מיקום כנפי האוורור האופקיות .הן אמורות להיות פתוחות עד למקסימום. בדקו את ניקיון פילטר האוויר .נקו או החליפו את הפילטר. בדקו את המרחק המינימלי לקירות או לחפצים אחרים .מקמו את המכשיר יותר לכיוון מרכז החדר לפי הצורך.המכשיר פועל ,אבל אין קירור אוויר או פעולה של המשאבה:
 בדקו אם פונקציית קירור האוויר פועלת .נורת ה LED-המציינת קירור אמורה לדלוק. בדקו את רמת המים במכל המים (ראו פרק מילוי מכל המים) .נורת קירור האוויר ( )22לא אמורה להבהב. בדקו את ישנם חפצים החוסמים את פתח המשאבה .וודאו שפתח המשאבה לא חסום. במקרה והמשאבה לא פועלת ,למרות שרמת המים תקינה ומצב קירור האוויר פועל ,יכול להיות שהמשאבה תקולה.אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.
המים דולפים:
 וודאו שמכסה פתח הריקון סגור היטב.פונקציית הכיוון לא פועלת:
 יכול להיות שמנוע פונקציית הכיוון תקול .אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.המכשיר רועש או רועד:
 פונקציית הכיוון עלולה להיות תקולה .אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.המכשיר לא מגיב לשלט האלחוטי:
 בדקו האם המרחק בין השלט והמכשיר אינו גדול מדי .צמצמו את הטווח במקרה הצורך. וודאו שאין מכשולים דוגמת רהיטים או קירות בין המכשיר והשלט .וודאו שיש וישיר בין המכשיר והשלט. בדקו את מצב הטעינה של הסוללות והחליפו אותן לפי הצורך. במידה והסוללות מלאות ,בדקו אם הן הורכבו לפי הקוטביות הנכונה והחליפו אותה לפי הצורך.הערה
המתינו לפחות  3דקות לאחר עבודות התחזוקה והתיקונים .יש להפעיל את המכשיר רק לאחר  3דקות.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בזמן פעולתו.
בדקו את האביזרים הנלווים ואת החלקים המתחברים למציאת נזק לפני כל שימוש במכשיר .אין להשתמש
במכשיר או בחלקים תקולים.
וודאו שכל הכבלים החשמליים שמחוץ למכשיר מוגנים נגד נזק (למשל שעלול להיגרם מחיות מחמד).
אל תשתמשו במכשיר אם חיבורי החשמל ,הכבל או התקע ניזוקו.
המנעו משימוש בכבל מאריך.
לפני ביצוע פעולות תחזוקה ,טיפול או תיקון במכשיר ,הוציאו את התקע מהחשמל.
אחזו בתקע על מנת להוציאו מהחשמל.
כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש.
במידה וכבל האספקה ניזוק ,יש להחליפו אצל היצרן ,סוכן השירות שלו או אצל אדם מוסמך אחר,
על מנת להימנע מסכנה .כבלי חשמל תקולים מהווים סכנה חמורה!
בעת מיקום המכשיר ,שימו לב לשמירת מרחק מינימלי בין הקירות וחפצים אחרים ובין המכשיר,
וכן לתנאי האחסון והתפעול המפורטים בפרק המידע הטכני.
וודאו שפתחי כניסת ויציאת האוויר לא חסומים.
יש לוודא שמתח החשמל בשקע .230V
השתמשו במצנן האוויר רק על רצפה ישרה ויבשה.
כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית .תיקון ע"י אדם לא מקצועי .עלול לגרום לפציעה.
תיקון כזה יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
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 להשתמש במכשיר בקרבת גז ,או חומרים דליקים ונפיצים.
הרחיקו את המכשיר ממשטחים חמים וממכשירי חימום העלולים להזיק למכשיר.
וודאו שצד היניקה נשאר פתוח וללא לכלוך או חפצים רופפים.
אל תסירו את סימני הבטיחות ,המדבקות והתגיות מהמכשיר.
שמרו על כל סימני ,מדבקות ותגיות הבטיחות במצב טוב.
שינוע המכשיר יעשה אך ורק במצב זקוף ועם מכל מים ריק.
מלאו את מכל המים במי שתייה טריים בלבד ,קוביות קרח עשויות ממי שתייה טריים ו/או המתאימים לשקיות קרח.
הקרחונים אינם צעצועים .הרחיקו אותם מילדים וחיות.
אין לפתוח את הקרחונים .הנוזל בתוכן עלול להזיק לבריאות.

שימוש ייעודי
המכשיר מיועד לקירור אוויר בחללים פנימיים בלבד ,תוך ציות והקפדה על המפורט במידע הטכני.
שימוש לקוי
אין למקם את המכשיר על רצפה רטובה או קרקע מוצפת.
אין למקם חפצים דוגמת ביגוד על המכשיר.
אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית.
כל שיפור בלתי מאושר ,תיקונים או שינויים מבניים למכשיר אסורים בהחלט.
כל תפעול למעט זה המפורט בהוראות אלו אסור .אי ציות יביא לשלילת תביעות לאחריות משפטית ויביא לביטול
אחריות היצרן.
כישורים נדרשים
האנשים שמשתמשים במכשיר חייבים  -להיות מודעים לסכנות שמתרחשות בזמן העבודה
עם מכשירים חשמליים באזורים לחים.
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אזהרה זרם חשמלי
עבודה עם רכיבים חשמליים חייבת להיות מבוצעת על ידי חברה מומחית מאושרת!

מילוי מחדש של מים
פתחו את מכסה מכל המים ,הוסיפו מים או קרח .אנא היזהרו לא לעבור את רמת המים המקסימלית.
המכשיר מצויד בשני קרחונים .יש להקפיא אותם ולשים אותם במכל המים שבמכשיר.

אזהרה זרם חשמלי
לפני ביצוע עבודות על המכשיר ,הוציאו את התקע מהחשמל!
אחזו בתקע בזמן הוצאתו מהשקע החשמלי.
אזהרה
הנוזל בתוך מארז הקרח עלול להיות מסוכן לבריאות!
במקרה של בליעת הנוזל ,יש לפנות לטיפול רפואי מידי.
במקרה של מגע עם העיניים ,שטפו במים והיוועצו עם רופא עיניים.
אזהרה
תפעול המכשיר על ידי אנשים בלתי מיומנים ,בצורה בלתי מקצועית או לקויה
עלול להיות מסוכן! יש להקפיד להסמיך את אנשי הצוות!

שיטת ההתקנה לסוללות בשלט רחוק

אזהרה
המכשיר אינו צעצוע ולא מתאים לשימוש ילדים.

+

סכנת חנק!
אין להשאיר את האריזה מונחת על הרצפה .ילדים עלולים להשתמש בה בצורה מסוכנת.

-

הערה
אין להפעיל את המכשיר בלי פילטר אוויר מותקן .ללא פילטר אוויר ,חלקו הפנימי של המכשיר יספוג
לכלוך רב .הדבר עלול לפגוע בתפקוד המכשיר ולגרום לו נזק.
התנהגות במקרה חירום
 .1כבו את המכשיר
 .2במקרה חירום ,נתקו את המכשיר מהחשמל :אחזו בתקע בזמן הוצאתו מהחשמל.
 .3אל תחברו את המכשיר שוב לחשמל.
מידע לגבי המכשיר
מצנן האוויר מוריד את טמפ' החדר לטמפ' נעימה על ידי קירור בעזרת אוורור.
המכשיר ממולא במים קרים או לחילופין בקוביות קרח ו/או מארז הקרחונים על מנת לקרר את האוויר החם הנכנס
לפילטר ,ולהוציא אוויר קר בעזרת המאוורר.
מעבר לפונקציית הקירור שלו ,המכשיר מסוגל גם לרענן את האוויר ,הודות לפילטר אוויר משולב ובעזרת מבנה הכוורת
שלו ,האוויר הנכנס למכשיר עובר סינון.
ניתן לכוונן את מהירות המאוורר ל 3-עוצמות.
כיוון יציאת האוויר הקר ניתן להתאמה באופן ידני בעזרת כנפי האוורור ,וכן באופן אוטומטי על ידי בחירה במצב .SWING
למכשיר יש מצב לילה ,המאפשר פעולה שקטה במיוחד בזמן השינה.
ניתן לתפעל את המכשיר בעזרת פאנל הבקרה שעל המכשיר ,או בעזרת שלט רחוק אינפרה-אדום.
פונקציית הטיימר מאפשר כיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר פרק זמן מסוים.
המכשיר מצויד במנגנון הגנה נגד חימום-יתר ,המכבה את המכשיר במקרה של התחממות יתר.
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סמן רמת המים

 .1ניתן להסיר את מכסה הסוללה על ידי משיכה עדינה כלפי מטה.
 .2הניחו את הסוללה בתיבת הסוללה (שימו לב לכיוון החיובי והשלילי בסוללה).
 .3החזירו את מכסה הסוללה למקומו והדקו אותו.
פונקציית הטיית הרוח
פונקציית הכיוון ניתנת להפעלה בכל מצב פעולה.
מאחורי כנפי האוורור האופקיות ,ישנן במכשיר כנפי אוויר אנכיות .בעזרת פונקציית הכיוון ,כנפיים אלה נעות באופן
אוטומטי ולפיכך מבטיחות תנועת אוויר מתמשכת.
 .1לחצו על לחצן ( )17על מנת להפעיל את פונקציית הכיוון או לכבותה.
 נורת  )23( LEDתידלק עם הפעלת פונקציית הכיוון.פונקציית עצירת אוטומטית
המכשיר יכבה אוטומטית לאחר  24שעות של פעולה מתמשכת.
כיבוי

אזהרת זרם חשמלי
אין לגעת בתקע החשמלי בידיים לחות או רטובות .יש לכבות את המכשיר.
אחזו בתקע בעת הוצאת הכבל החשמלי מהשקע.

 רוקנו ונקו את מכל המים (ראו פרק תחזוקה). נקו את המכשיר לפי ההנחיות שבפרק התחזוקה. -אחסנו את המכשיר בהתאם למפורט בפרק האחסון.
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מבט על המכשיר
הגדרת טיימר לכיבוי והדלקה:
כאשר מצנן האוויר במצב המתנה ,לחצן הטיימר ( )18ישמש לתכנות זמן והדלקה.
כאשר מצנן האוויר במצב פעולה ,לחצן הטיימר ( )18ישמש לתכנות זמן הכיבוי.
ניתן להגדיר את הפונקציה בכל מצבי הפעולה.
ניתן להגדיר את מספר השעות מ 15-1-בקפיצות של שעה אחת.
לחצו על לחצן זה במצב המתנה על מנת להגדיר את זמן להדלקה.
לחצו על לחצן זה במצב פעולה על מנת להגדיר את זמן הכיבוי.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

פאנל בקרה
פאנל תצוגה
יציאת אוויר אנכית
יציאת אוויר אופקית
פתח מילוי מים
סמן רמת המים

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

פילטר אוויר
פילטר כוורת
אחסון כבל חשמל
גלגלים
פקק ריקון המים
שלט רחוק
מארז קרחונים

נורות  LEDשל השעות מהבהבות כדלקמן:
שעה
אחת

זמן
 LEDשעות:
שעה אחת

שעתיים

√

 LEDשעות:
שעתיים

3
שעות

4
שעות

5
שעות

√
√

√

√

 LEDשעות:
 4שעות

6
שעות

√

√

7
שעות

8
שעות

√
√

√

√

√

 LEDשעות:
 8שעות

9
שעות

10
שעות

√

√
√

√

√

11
שעות

12
שעות

√

13
שעות

√

√

√

14
שעות

15
שעות

1
2

√

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7
4

8

5

6
9
10

שלט רחוק

11

מס'

תפקיד

משמעות

34

ON

כיבוי והפעלת המכשיר

35

טיימר

הגדרת תזמון /שמירה והפעלה וכיבוי של הטיימר

36

הטיית אוויר

הפעלה וכיבוי של פונקציית הטיית אוויר

37

מהירות

הגדרת עוצמת המאוורר

38

מצבים

בחירת מצב האוורור

39

קירור

הפעלה וכיבוי של מצב קירור אוויר

הערות
 .1השלט האלחוטי חייב לפנות לכיוון המכשיר.
 .2טווח השימוש של השלט האלחוטי הוא עד  5מטר ,כשהשלט פונה למכשיר .במידה והשלט אינו פונה למכשיר,
טווח השימוש של השלט יקטן.
 .3אל תניחו שום דבר בין השלט למכשיר.
 .4אנא שמרו על השלט הרחוק למניעת נפילות ונזק.
 .5במידה ואינכם משתמשים בשלט לאורך זמן ,הוציאו ממנו את הסוללות.
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12
13

שינוע ואחסון
הערה :אחסון או שינוע לקויים של המכשיר עלולים לגרום לו נזק.
שימו לב למידע לגבי שינוע ואחסון המכשיר.
שינוע :המכשיר מצויד עם גלגלים וידיות נשיאה על מנת להקל על שינועו.
לפני שינוע המכשיר ,הקפידו על הפרטים הבאים:
 כבו את המכשיר אחזו בתקע החשמלי ונתקו את המכשיר מהחשמל. אל תשתמשו בכבל החשמלי על מנת לגרור את המכשיר. יש לגרור את המכשיר על משטחים חלקים בלבד. התקינו את המכשיר במצב זקוף לאחר השינוע.אחסון
לפני אחסון המכשיר ,הקפידו על הפרטים הבאים:
 רוקנו את מכל המים. אפשרו לפילטר הכוורת להתייבש לפני האחסון ,אחרת המכשיר עלול להפיץ ריח לאחר ההפעלה מחדש.כשהמכשיר אינו בשימוש ,הקפידו על תנאי האחסון הבאים:
 נקי ומוגן מכפור וחום. במצב זקוף ,במקום בו הוא מוגן מאבק ומחום שמש ישיר. עם כיסוי להגנה מחדירת אבק במקרה הצורך. -הסירו את הסוללות מהשלט רחוק.
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הפעלת המכשיר
לחצו על לחצן ההפעלה ( .)21ברירת המחדל של עוצמת המאוורר היא עוצמה חלשה (.)32
הפעלת המכשיר
אל תשתמשו במכשיר ליד וילונות או במקומות דליקים אחרים ,הקפידו על מרחק מינימלי של  0.5מטר.

פונקציית זיכרון
כשתדליקו את המכשיר שוב ,הגדרות שנבחרו למצב הפעולה האחרונה יישמרו .כל פעולת טיימר שהופעלה ,לא תישמר.
במידה והזרם החשמלי ינותק ,יימחק הזיכרון.

תפעול
הרחיקו מדלתות וחלונות פתוחים.

הגדרת מצב הפעולה
המכשיר מגיע עם מצבי הפעולה הבאים:
 מצב רוח רגיל מצב רוח טבע -מצב רוח לשינה

פאנל בקרה
 ON/OFFעוצמת רוח

21

מצב

טיימר

19

18

20

33

32

31

30

כיוון האוויר קירור

17

29

פונקציית קירור
לחצו על הלחצן על מנת להפעיל את פונקציית הקירור ,לחצו שוב לביטול.
 כשפונקציית הקירור פועלת ויש במכל מספיק מים ,המשאבה עובדת. כשכמות המים במכל עומדת להיגמר במהלך פעולת הקירור ,יישמעו  3צפצופים ונורת  LEDהקירור תהבהבעד שפונקציית הקירור תבוטל או שהזרם ינותק.
 לאחר אזעקת המחסור במים ,במידה ומכל המים שוב מלא ,האזעקה תיפסק ,אבל יהיה צורך להפעיל שובאת פונקציית הקירור באופן ידני.

16

28

27

26

25

24

23

22

הערה:
המשאבה תעצור באופן אוטומטי במידה ומכל המים יתרוקן.
נורת  LEDהקירור ( )22תהבהב במידה ורמת המים מתחת ל 2-ליטר.

6

מס'

תפקיד

כוונה

16

לחצן קירור

הפעלת וכיבוי מצב קירור האוויר.

17

לחצן הטיית הרוח

הפעלת וכיבוי פונקציית כיוון האוויר.

18

לחצן טיימר

הפעלת וכיבוי  1-15שעות.

19

לחצן מצבים

לחצן בחירה למצב טבע או לילה.

20

לחצן מהירות

הגדרת עוצמת מאוורר.

21

לחצן הפעלה  /כיבוי

הפעלת וכיבוי המכשיר.

22

 LEDקירור

מואר כשמצב קירור האוויר מופעל.
מהבהב כשבמכל המים פחות מ 2-ליטר.

23

 LEDהטיית הרוח

מואר כשפונקציית כיוון האוויר מופעלת.

24-27

תצוגת שעות טיימר

ציון מס' השעות לפעולת הטיימר.
למידע מפורט ראו הגדרות טיימר בהמשך.

28

מצב  : LEDמצב רוח לשינה

29

מצב  : LEDמצב רוח טבעי

כאשר כבוי:
מצב רוח רגיל

30

 : LEDמצב מאוורר גבוה

סמן מהירות מאוורר.

31

 : LEDמצב מאוורר בינוני

32

 : LEDמצב מאוורר נמוך

33

LED ON/OFF

מואר בזמן הפעולה

הגדרת מצב הרוח
לחצו על לחצן המצבים ( )19על מנת להגדיר את מצב הרוח.
 בעת לחיצה על לחצן ההפעלה ,ברירת המחדל הוא על רוח רגילה (ללא סמן). לחצו פעם אחת ,בחרו במצב טבעי :LED ,מצב רוח טבעית ( )29ידלק. לחצו פעמיים על מנת לבחור במצב שינה :LED .מצב רוח לשינה ( )28ידלק.מצב רוח טבעית
המאוורר יעבור אוטומטית מרוח חלשה לבינונית וחזקה לסירוגין ובמחזוריות.
מצב זה מדמה רוח טבעית ,אותה ניתן לחלק ל 3-עוצמות מאוורר (חזק ,בינוני ,חלש) עם הגדרת לחצן העוצמה.
מצב רוח לשינה:
 .1במצב רוח לשינה ,כאשר המאוורר מוגדר לרוח חזקה ,המאוורר יפעל למשך חצי שעה במצב רוח טבעית חזקה,
ואז יעבור לרוח טבעית בינונית ,ולבסוף לרוח טבעית חלשה .המאוורר יישאר במצב זה עד לסיום הזמן שהוגדר
בטיימר ,או עד לכיבוי המכשיר.
 .2כאשר המאוורר מוגדר לרוח שינה בינונית ,הוא יפעל חצי שעה במצב רוח טבעית בינונית ואז יעבור למצב רוח
טבעית חלשה ,עד סוף הזמן שהוגדר בטיימר או עד לכיבוי המכשיר.
 .3כאשר המאוורר מוגדר במצב רוח שינה חלשה ,המאוורר יפעל במצב רוח טבעית חלשה עד לסיום הזמן
שהוגדר בטיימר או עד לכיבוי המכשיר.
מידע
כשתפעילו את קירור האוויר ,יישמע צליל אזעקה במידה וכמות המים במכל תרד מתחת ל 2-ליטר,
אפילו במצב שינה.
הגדרת מהירות הרוח
לחצו על לחצן העוצמה ( )20על מנת להגדיר את עוצמת הרוח.
 בעת לחיצה על לחצן  ,ONברירת המחדל הינה עוצמת רוח חלשה ,שלב מאוורר ( )32תדלק. לחצו פעם אחד כדי לעבור לעוצמה בינונית ,נורת  )31( LEDתדלק. -לחצו פעמיים על מנת לעבור לעוצמה גבוהה ,נורת  )30( LEDתדלק.
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