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עלון הדרכה למאוורר  630Cדגמי רגל/קיר
דגםGW26SP :
חברת ונטה שווק ( )1996בע"מ מברכת אותך על קנייה מוצלחת של מאוורר איכותי נוסף מבית
"ונטה".
במאוורר הושקעו מירב המאמצים כדי שהנאתך מהם תהיה מושלמת ועל מנת זאת  ,יש להקפיד
על קיום הוראות בטיחות  ,הרכבה  ,התקנה ושימוש.

הוראות בטיחות:
*אין לנקות ,להרכיב ,לכוון או להזיז את המכשיר ממקומו ,אלא לאחר
ניתוקו מזרם החשמל !!!
*אין להפעיל את המאוורר במידה של פגיעה ונזק ברשתות.
*אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן,
ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
* גובה מישור הלהבים של המאוורר מהרצפה לא יהיה קטן מ 2.3-מטר.
תאור:
המאוורר מורכב משני מכלולים עיקריים :
 )1מכלול ראש המאוורר הכולל :מנוע ,רשתות וכנף .המנוע מצויד במנגנון צידוד אופקי
אוטומטי.
 )2מכלול רגל טלסקופי (עבור דגמי רגל) או מתלה קיר (עבור דגמי תליה).
מצב
1
2
3

נתוני מהירות סיבוב
 1050סל"ד
 1230סל"ד
 1410סל"ד

מספר להבים
3

הרכבה:
ראש המאוורר
 )1הרכב את הרשת האחורית (פריט מס'  )2אל המנוע (פריט מס'  )1ע"י סגירת  4ברגים
המותקנים בחזית המנוע.
 )2הרכב את הכנף (פריט מס'  )3ע"ג ציר המנוע והדק באמצעות בורג החיזוק המותקן בכנף.
 )3הרכב את הרשת הקדמית (פריט מס'  )4על הרשת האחורית וסגור ע"י התפסנים המותקנים
ע"ג הרשת.
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דגמי רגל
הכנס את העמוד (פריט מס'  )5אל הבסיס (פריט מס'  )6הדק ע"י סגירת בורג ההידוק המצוי
בבסיס המאוורר.
הכנס את חלקו הפנימי של העמוד (פריט מס'  )7אל תוך חלקו החיצוני של העמוד (פריט מס' )5
ע"י הפעלת לחץ קל .הכנס את ראש המאוורר אל מחזיק המאוורר שבראש העמוד וחזק
באמצעות בורג חיזוק.
דגמי תליה על הקיר
התקן בסיס המתלה (פריט מס'  )8על הקיר וחזק באמצעות עוגנים (דיבלים) מתאימים בהתאם
הכנס את זרוע המתלה
לסוג הקיר .אין להתקין על קיר גבס או קיר שאינו קשיח דיו.
(פריט מס'  )9לטבעת הבסיס וחזק באמצעות ברגי האלן שבבסיס המתלה .מומלץ לבצע את
ההתקנה ע"י בעל מקצוע מוסמך .הכנסת זרוע המתלה לטבעת הבסיס תעשה אך ורק על פי הכוון
בתרשים  ,אין לתלות את המאוורר בכיוון ההפוך מחשש לנפילתו.
הכנס את ראש המאוורר למקומו במתלה כוון אותו לגובה הרצוי והדק באמצעות בורג חיזוק.
כוונון
ניתן לשנות את הטיית ראש המאוורר מעלה/מטה ע"י שחרור בורג החיזוק שבראש העמוד או
בקצה מתלה הקיר ,התאמה לגובה הרצוי ונעילת בורג החיזוק מחדש.
ניתן לקבוע את גובה ראש המאוורר בדגמי עמוד ע"י התאמת הצינור הטלסקופי.
ניתן לבטל את צידוד המאוורר ע"י שחרור בורג הנעילה שעל קשת הצידוד בקצהו האחורי של
המנוע ע"י פתיחתו עם כוון השעון (הברגה הפוכה)את הבורג והדיסקה ששוחררו יש להבריג נגד
כוון השעון במרכז דיסקית הצידוד שבתחתית המנוע.
הפעלה
המאוורר מוכן להפעלה מיד עם תום ההרכבה.
הפעל את המאוורר ע"י מפסק המותקן בצדו האחורי של גוף המנוע .מפסק ההפעלה הנו בעל 4
מצבים  ,מצב  0הנו מצב מופסק ומצבים  1-3הנם דרגות מהירות בסדר עולה.
יש לחבר את תקע כבל הזינה לרשת החשמל ולוסת את מהירות המאוורר בהתאם לצורך.
הפעלת או הפסקת המאוורר תעשה ע"י כפתור ההפעלה בלבד.
ניקוי ואחזקה
במאוורר זה אין צורך לבצע פעולות אחזקה יזומה .נקה את המאוורר בעזרת מברשת רכה או
מטלית יבשה בלבד.

