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תעודת אחריות
זו בתוקפ עמ
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

אחריות

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו אחראימ למאוורר שולחני לתקופה
של שנה אחת מהתאריכ המצויינ על
תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש
בו יעשה באופנ רגיל ומקובל ובהתאמ
להוראות המופיעות בגופ דפימ אלו.
התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקונ
בתחנות השרות שלנו של כל חלק אמ
ימצא פגומ.
אחריות זו אינה מתיח8ת למכשיר או
לחלקימ אשר תוקנו או הוחלפו על ידי
אדמ אחר שאינו מו8מכ מטעמנו.

חתימה וחותמת המפיצ המורשה

תאריכ הקניה

שמ הקונה וכתובתו

תעודת

‘

4002014 :

Manual & Warranty for JET FAN - Electrostar Ltd. 0215

אנו מברכימ אותכ עמ הצטרפותכ למשפחת משתמשי מוצרי בלו8טאר.
אנו עושימ כל מאמצ שהמוצר יעמוד בתקנימ המחמירימ ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותכ נאמנה.

JET FAN JFT-15
JFT 15

מאוורר שולחני ”6

הוראות
הרכבה
והפעלה
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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.
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חלקי המאוורר:
 .1רשת קדמית
 .2ידית נשיאה דקורטיבית
 .3כפתור צידוד:
משוכ כלפי מעלה למנוע צידוד /
דחופ כלפי מטה לפעולת צידוד
 .4מעטפת אחורית
 .5בורג רשת קדמית
 .6ידית הטייה
 .7כבל חשמל
 .8תקע
 .9ב8י 8המאוורר
 .10מפ8ק מהירויות
 .11כנפ המאוורר

.11
.12
.13

.10

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

קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
יש להכני 8את התקע אכ ורק לבית שקע תקינ והולמ.
הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
אינ לשפוכ מימ או חומרי ניקוי על המאוורר.
ניתנ לנקותו בעזרת מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
יש להניח את המאוורר אכ ורק על משטח ישר ויציב.
בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה
מנע מגע עמ המאוורר כאשר הוא בשימוש .אינ להכני 8מבעד לרשת אצבעות או כל גופ זר אחר.
יש להשגיח על ילדימ כאשר המאוורר בשימוש .לא מומלצ כי ילדימ או קשישימ ישהו לזמנ ארוכ
תחת זרימת האוויר שהמאוורר יוצר.
שמור מרחק בינ המאוורר למוצרימ מתעופפימ כמו וילונות וצמחימ ומנע קירבה למקורות חומ
כמו תנור חימומ או בישול ,להבת גז וכו‘.
אזהרה :בזמנ פעולת המאוורר אינ לעצור ,לאחוז או ללחוצ על הרשת.
מאוורר זה הינו לשימוש פנימי בלבד.
מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאמ להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אזהרה :אינ להציב או להפעיל את המאוורר במקומות לחימ
או רטובימ ובחדרי אמבטיה.

יש לקרוא הוראות אלה עד תומ טרמ ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אכ ורק לשקע חשמל תקינ ומוארק עמ מתח של .230V

אזהרות וכללי בטיחות

דגמ JFT-15

הוראות שימוש והפעלה למאוורר שולחני " 6ג'ט

הוראות הפעלה:

נתונימ טכניימ:

מ8פר ה8יבובימ – :RPM
מהירות נמוכה1882 :
מהירות בינונית2278 :
מהירות גבוהה2638 :

מ8פר הלהבימ3 :
קוטר 152.3 :מ"מ
240V-220V / 50Hz

וו8ת השראתי
 3מהירויות
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תחזוקת המאוורר:
• על מנת לנקות את המאוורר יש לנתקו מהחשמל ולנקות אותו באמצעות מטלית רכה.
• מגע המאוורר וחלקיו עמ מימ א8ור בהחלט.
• על מנת לנקות את להב המאוורר יש לה8יר את הרשת הקדמית ע“י שחרור חלק מ8פר 5
)ראה איור( .שימ לב להחזיר את הרשת הקדמית למקומה ולחזק את הבורג שהו8ר לאחר
הניקוי ולפני השימוש.

באמ להב המאוורר מת8ובבת לאט ,באופנ בלתי 8דיר או משמיע רעש חריג:
 .1וודא שרשת המאוורר מחוברת כראוי.
 .2וודא שלהב המאוורר ורשת המאוורר במצב נעול.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:
באמ המאוורר לא פועל לאחר הדלקתו -
 .1וודא שהתקע מחובר כראוי לתקע.
 .2וודא שהכבל אינו קשור או 8בוכ.

כיוונ זווית הטיה:
 .1לשחרור ראש המאוורר 8ובב את חלק מ8פר  6לצד שמאל.
 .2לאחר מכנ ,החזק את ראש המאוורר וכווננ למעלה ולמטה
לבחירת הזווית הרצויה.
 .3לאחר בחירת הזווית הרצויה8 ,ובב לצד ימינ את חלק
מ8פר  6על מנת להדק את חיבור ראש המאוורר.

צידוד
 .1דחופ כלפי מטה את חלק מ8פר  3לצידוד.
 .2משוכ כלפי מעלה את חלק מ8פר  3להפ8קת פעולת הצידוד.

הנח את המאוורר על משטח ישר.
חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.
למאוורר מפ8ק מהירויות בעל  3מצבימ:
מצב  – 0מצב כיבוי OFF
מצב  – 1מהירות נמוכה
מצב  – 2מהירות בינונית
מצב  – 3מהירות גבוהה

