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F012/F014

מנוע עוצמתי 60 וואט
3 גווני אור

3 מהירויות + טיימר
ניתן לעמעום
שנה אחריות

LED 36W



F012/F014  הוראות הרכבה למאוורר דגם

מידע על צריכת אנרגיה
מאורר 16״ 7 כנפיים 3 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות

מס׳ סיבובים לדקה - 
RPM

צריכת חשמל

1

1050

22W

2

1190

42W

3

1320

60W

1. יש לפרק את 
הגשר ע”י שחרור 

2 הברגים .

2. יש לחבר את 
הגשר לתקרת בטון 

4. יש לחזק את 
האומים לגשר .

שינוי גוון האור

עוצמת אוורור

אור צהוב

שינוי כיוון

הגברת עוצמת התאורה

אור לבן

הקטנת עוצמת התאורה

טיימר כיבוי

כיבוי מאוורר 

3. יש לחבר את המוליכים בהתאם לסימונים
פאזה      L חוט חום/שחור 

הארכה
אפס       N חוט כחול

הוראות כלליות
יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו קוטבי

ˆ על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע . על המתג להיות במקום נראה 
לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד .

ˆ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות  פיזיות, חושיות או 
וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות  שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון 
לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי 

להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
ˆ יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה.

ˆ גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה.
ˆ אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר.

ˆ בעת ניקוי/שינוי מצב קיץ חורף יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק׳.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות.

ˆ יש להשתמש בחוטי חשמל  3X1.5מ"מ  ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק״ג.
משקל המאוורר הינו 4.3 ק"ג  

ˆ חובה לחבר את חוט ההארקה למהדקים.
ˆ אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות

    מקור האור אינו ניתן להחלפה
בכל שאלה או בעיה נא להתקשר למשרדי החברה 03-9424800

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 
4 ממשקל מאוורר התקרה.

החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים.
אם מכשיר נייח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או באמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל 
הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע 

בהתאם לכללי התיול.

אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.


