לפני פניה לשרות יש לבדוק:
להזכירך :בכל מקרה אין החברה
אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק
והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו
לשרות.

הוראות הרכבה והתקנה למאוורר תיקרה דגם אירוטרון AE3

 .1מאוורר לא פועל

א .בדוק אם החשמל הראשי פועל.
ב .בדוק אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי.

 .2מאוורר רועד חזק
בזמן הפעלה

דרוש מן המתקין לאזן את המאוורר.

 .3המאוורר משמיע
רישרוש או זימזום

בדוק כי כל הברגים מחוזקים.
יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של  24שעות .במהלך תקופה
זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור.

מספר להבים
ווסת
קוטר

אזהרות שלט
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נתונים טכניים:
51
70
103
119
139
158

חובה

התקנת המאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך
בלבד .ראה רשימת חשמלאים מורשים ע“י החברה בגב תעודת האחריות.

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל
לאתר את תקלה אפשרית ללא צורך בפירוק.

מספר סיבובים -RPM
מהירות 1
מהירות 2
מהירות 3
מהירות 4
מהירות 5
מהירות 6

רשימת החשמלאים המורשים על ידינו להתקנת המאוורר -בגב תעודת האחריות.

3
השראתי
”50

יש להרכיב את המאוורר עם יחידת השלט שהגיעה עם המאוורר/סופק ע“י
החברה בלבד .הרכבת מאוורר עם מפסק/שלט אחר תבטל את האחריות
ועלולה לפגוע במנוע המאוורר ולגרום לרעש מזמזם.
הרכבת המאוורר :על המאוורר להיות מותקן באמצעות חשמלאי מוסמך
בלבד/חשמלאי מרשימת החשמלאים המורשים )בגב תעודת האחריות(.
מאוורר שלא יותקן ע“י חשמלאי מוסמך ועל פי ההוראות עלול להתקלקל
ויצא מגדר האחריות.
הערה :המאוורר עשוי ליצור רעש מכני בפעולותיו הראשונות .יש לתת
למאוורר תקופת הסתגלות של כ 8-שעות עבודה עד שיפעל בצורה שקטה
לחלוטין.
למניעת סכנת שריפה ,התחשמלות או פציעה:
יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד .במידה ויש שאלות
יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל' . *2230
טרם ההתקנה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מנותק ע"י ניתוק הזרם
הראשי.
חיזוק המאוורר לתיקרה צריך להיעשות כך שיחזיק לפחות  30ק"ג )משקל
המאוורר בזמן פעולה( .החיבור צריך להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג
בורג מתאים לסוג התיקרה.
בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או
מתקנים אחרים הנמצאים בתיקרה.
יש לחבר למאוורר זה הארקה.
לאחר ההתקנה וודא כי כל החיבורים מכוסים וכי אין חיווט חשוף.
אין להחדיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות ,ארונות
וכו' ,כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.

חלקי המאוורר

ברגים

4

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד
ואינו מיועד לפרגולות ומרפסות!

וודא כי כל החלקים נמצאים טרם התקנת המאוורר.
החלף את ברגי העץ המצורפים בברגי ג‘מבו ”¼ )לא מסופק( או בברגים המתאימים לסוג התקרה שלך.

סט ברגים

רח' שלבים  ,4יפו  68168טל ,03-5121500 .פקס03-5121521 .

אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
אין לכופף את הכנפיים במשך ההתקנה ואין לטלטל אותן לצורך ניקוי.
אין לדחוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
אין להרכיב את המאוורר במקום שעשוי להיות לח או רטוב.
לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה ,וודא שכל החיבורים
מחוזקים ואין חוטים גלויים.
אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר .ניתן לנקותו
באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד -אין לערבב בין החלקים.
אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ 2.3-מטר.
המאוורר מותאם לגובה תקרה  2.60מ‘.
המאוורר אינו מיועד להתקנה חיצונית .במידה ויותקן מחוץ לבית
)במרפסות ,פרגולות וכו'( לא תחול האחריות.

כיסוי מנוע

מתקן תליה

מנוע

מחזיק כנף עליון ותחתון

כנפי המאוורר
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שלט

רסיבר לשלט

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק
והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות
1

הוראות התקנה
 .4התקנת רסיבר השלט בתוך מתקן התלייה
א .השחל את הרסיבר אל תוך מתקן התליה כפי שמתואר באיור.
ב .לאחר הרכבת הרסיבר כוון את מנוע המאוורר וודא כי הוא מונח בצורה אנכית
במתקן התליה.

אזהרה :כל החלקים להרכבת המאוורר כגון מתקן וכדור תליה מסופקים יחד עם
המאוורר בתוך הקופסה .הרכבת המאוורר עם חלקים שאינם מקוריים ,מלבד
הברגים לחיבור המתקן לתקרה ,תבטל את האחריות.
 .1וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

ב

א

 .8חיבור הכנפיים למנוע
א .הכנס את התושבת המלבנית מהמנוע למתאם שעל זרוע הכנף .התאם את
החורים והברג את הבורג לחיזוק.
ב .סובב את הגלגל המכסה שבזרוע הכנף עד להסתרת הבורג.

א .חיבור כיסוי המנוע למנוע:
התאם בין החורים שעל כיסוי המנוע לחורים שעל בית המנוע והשחל את הבורג.
ב .השחל את התעלה שבכיסוי המנוע עלך רגלית גוף המנוע וסובב עם כיוון השעון
עד לכניסת הבורג לתעלה.
א
ב

תושבת מהמנוע
מתאם שעל הזרוע

א

 .2העבר את חוטי החשמל דרך מתקן התליה .חבר את מתקן התליה לתיקרה
בעזרת עוגני ג'מבו " 1/4לפחות או בורג אחר המתאים לסוג התיקרה.
בכל מקרה המתלה צריך להיות מסוגל להחזיק משקל של  30ק"ג לפחות.
תיקרה

ב

הנח את הרסיבר בסיבוב סביב המנוע

מתקן תלייה

ברגי ג‘מבו או ברגים
המתאימים לתקרה
)לא מסופקים(

 .5חיווט
מהתיקרה למהדק החשמל:
חבר את חוט הארקה )ירוק/צהוב( מהתיקרה למהדק החשמל
חבר את החוט הניטרלי מהתיקרה למהדק החשמל
חבר את החוט החי ) (+מהתיקרה למהדק החשמל
מהרסיבר )של השלט( למהדק החשמל:
חבר את החוט החום מהרסיבר למהדק החשמל ) +מאוורר(
חבר את חוט הארקה )ירוק/צהוב( מהרסיבר למהדק החשמל
חבר את החוט הכחול )ניטרלי( מהרסיבר למהדק החשמל

זכור :גובה כנפי המאוורר צריך להיות לפחות  2.3מטר מהריצפה.
 .3הכנת מנוע המאוורר להרכבה
א .הסר את בורג החיזוק שנמצא
בקצה רגלית גוף המנוע והנח בצד
לשימוש בשלבים הבאים.
ב .כוון את שני הברגים הנותרים
כך שתוכל להרכיב את בית המנוע.

ב
ב

חבר את החיבור המהיר מהרסיבר לחיבור המהיר שיוצא מהמנוע בהתאמה ,לפי
צבעי החוטים.

א

לרסיבר
חום +
ירוק/צהוב
הארקה
כחול
נייטרלי )(N

בורג החיזוק

א

חזור על הפעולה עם שלושת הברגים והברג אותם לתוך התעלות וסגור את כיסוי
הברגים )בצורת קליפס(.

ב

מהתקרה
 +מהתקרה
ירוק/צהוב
הארקה
חוט נייטרלי
מהתקרה

הפעל את המאוורר ובדוק שהמנוע מסתובב.
 .7הרכבת כנפי המאוורר
א .הנח את מחזיק הכנף העליון על משטח נקי.
ב .התאם בין שלושת החורים של הכנף לשולשת החורים של מחזיק הכנף וחזק
בעזרת שלושת הברגים.
ג .חבר את הכיסוי התחתון לכיסוי העליון של זרוע הכנף.
ד .הפוך את הכנף וחזק את הבורג שבחלקו העליון של מחזיק הכנף.

ברגים למחזיק כנף
בעת תליית המנוע הפנה את מיקום מהדק החשמל לכיוון ההפוך מפתח מתקן
התלייה.

שינוי קידוד:
 .1סמן את הקוד המבוקש בשלט.
 .2הפעל את זרם החשמל הראשי להפעלת הרסיבר.
 3 .3דקות לאחר הפעלת הזרם הראשי לחץ על כפתור ההפעלה )(ON/OFF
ושחרר לאחר  5שניות.
 .4בהישמע ” 4ביפים“ סימן להתאמה בין הרסיבר לשלט.
 .5לאחר התאמת קוד מוצלחת יחזור המאוורר לפעול במהירות הראשונית כפי
שיופיע בשלט.

מחזיק כנף תחתון

כבל ראשי
חיבור מהיר

מהדק חשמל

 .9הוראות הפעלה לשלט רחוק
וודא שקוד השלט מתאים לקוד הרסיבר.
• להפעלת המאוורר לחץ על כפתור המהירויות.
• לשינוי המהירות השתמש בלחצן החיצים להגביר
מעלה
או להנמיך את המהירות.
מוריד
• השתמש בלחצן ה ON/OFF-להדלקה וכיבוי.
• לשימוש במצב קיץ השתמש בלחצן - FORWARD
סיבוב המאוורר נגד כיוון השעון.
• לשימוש במצב חורף השתמש בלחצן - REVERSE
סיבוב המאוורר עם כיוון השעון.
שים לב :בזמן הפעלת המפסק בקיר יופעל המאוורר .בכדי להפסיקו השתמש
בכפתור ההפעלה ) ( ON/OFFשבשלט.

כנף
כנף

החלפת סוללה בשלט:

 .6חיבור כיסוי המנוע למנוע
להכנת הכיסוי ,וודא שכל מכסי הברגים שבכיסוי המנוע פתוחים.

שלט
מחזיק כנף עליון

א

כיסוי המנוע
כיסוי לבורג
המנוע

א
ברגים
א
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א

2

מכסה תא הסוללה

3

