מס’ סדורי4002017 :

תעודת

תעודת אחריות
זו בתוקפ עמ
הצגת חשבונית
הקניה בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
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אנו אחראימ למאוורר קליפ' 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 מתיח'ת למכשיר או
לחלקימ אשר תוקנו או הוחלפו על ידי
אדמ אחר שאינו מו'מכ מטעמנו.

אחריות

מאוורר קליפס/שולחני/תלייה מצודד

מעבדת שרות ראשית :תל אביב -אלקטרוסטאר בע“מ רח‘ שלבים  4יפו
טל 03-5121500 .וגם  *2230מכל טלפון startelaviv@gmail.com
לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר) www.star.co.il :תחת ״שירות לקוחות״(
מיועד לשימוש ביתי בלבד.
המכשיר
ירושלים :נשר ברק ואור ,רח’ יפו  .123טל02-6254579 .
בת ים :בית אור ,מרכז מסחרי רמת יוסף .טל03-5065643.
רחובות :חשמלית ,רח’ גיבורי ישראל .5
פתח תקוה :המאיר ,רח’ פרנקפורט  .2טל03-9225123 .
טל08-9455383/08-6480636 .
כפר סבא :א.ב שירותי חשמל ,רח’ רוטשילד .69
אשדוד :רשת חשמל ,שי ,מרכז מסחרי א’.
טל09-7674410 .
טל052-3419438/08-8521718.
הרצליה :מכנומיקס ,רח’ סוקולוב  .95טל09-9582149 .
עפולה :שירות רם ,רח’ הולנד  .17טל04-9531444 .
נתניה :בר מנחם ,רח’ רמז  .15טל09-8337733 .
טבריה :תיקון כל טיבי ,רח’ בן זכאי  .3טל04-6790469 .
חדרה :אחים איטח ,רח’ הנשיא  .53טל04-6326088 .
אשקלון :ש.א שירות איציק ,רח’ העבודה .31
חיפה ,נוה שאנן :שירות רם ,רח’ רות הכהן .2
טל052-6700079/08-6758914 .
טל04-8227227 .
באר שבע :ברקוביץ׳ ,רח׳ בית האשל  .30טל08-6274426 .
חיפה :שירות רם ,רח’ ביאליק  .9טל04-8671507 .
קרית ביאליק :אלדן ,שדרות ירושלים .15
טל050-2663596/04-8722442 .

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

FC1813

הוראות
הרכבה
והפעלה

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

הוראות הפעלה למאוורר קליפס  /שולחני  /תלייה מצודד
מדגם FC1813
הוראות בטיחות וניקוי
 .1קרא את כל ההוראות לפני הרכבת והפעלת המכשיר.
 .2ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
 .3הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
 .4וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
 .5אין להשתמש במאוורר במקום רטוב או לח או בחדר האמבטיה.
 .6אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל ,ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
 .7במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה .אין לנסות לתקן את המאוורר לבד.
 .8לפני הפעלה ראשונית הסר את כל חומרי האריזה.
 .9אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול ,טינר וכו׳ לניקוי המאוורר.

תלייה על קיר
א .על הקליפס ישנם  2חורים המותאמים לתלייה על קיר.
ב .הברג את  2הברגים לקיר.
ג .השאר רווח של  5מ״מ בין ראש הבורג לקיר.
ד .השחל את המתלה מעל הברגים
ה .וודא שהברגים מחוזקים היטב
 60מ״מ

.4

הרכבה על בסיס שולחני
לחץ על הקליפס עד שייפתח והלבש את התפס על תושבת
הבסיס ושחרר.

.5

שחרור רשתות
א .פתח את הבורג המחבר בין הרשתות שנמצא בחזית הרשת הקדמית.
ב .הפרד בין הרשתות ע״י החדרת מברג בין  2חלקי הרשת (קדמית
ואחורית).

 5מ״מ

תושבת הבסיס

אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה ,החלפתו תתבצע על ידי
היצרן ,על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
חלקי המאוורר
 .1רשת קדמית
 .2כנף
 .3רשת אחורית
 .4כפתור צידוד
 .5מכסה מנוע אחורי
 .6מפסק בורר מהירויות
 .7צוואר ראצ׳ט מתכוונן 3600
 .8קליפס
 .9בורג חיזוק הצוואר לקליפס
 .10בסיס שולחני

9

10

הוראות הרכבה:
 .1קליפס :יכול להיות מוצמד לדלת ,שולחן ,גב כסא,
מדף או כל דבר אשר ניתן לתלות עליו את המאוורר
באופן בטוח בכדי למנוע נפילתו.
 .2הרכב את הקליפס לגוף המאוורר כך שהחור בבסיס
המאוורר יהיה מול החור שבתושבת הקליפס.
 .3חזק בעזרת בורג החיזוק.

הפעלה
מפסק בורר מהירויות:
חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
הזז את כפתור המפסק שבגב מכסה המנוע למהירות הרצויה לך:
 - lמהירות נמוכה
 - llמהירות גבוהה
 - 0כיבוי
צידוד:
א .כפתור הצידוד נמצא על מכסה המנוע האחורי.
ב .לחץ על כפתור הצידוד כלפי מטה ,המאוורר יצודד ימינה
ושמאלה.
ג .הרם את כפתור הצידוד כלפי מעלה להפסקת הפעולה.
ד .לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה/מטה החזק בגוף
המאוורר והטה את המאוורר מעלה ומטה.
נתונים טכניים:
מס’ הסיבובים : RPM -
מהירות נמוכה 2000 -
מהירות גבוהה 2200 -
מספר להבים 3 -
ווסת  -השראתי

הפסקת צידוד

הפעלת צידוד

מפסק בורר מהירויות

