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 למשתמש מדריך

HSC-2500 / HSC-3500 

 . AIRREX מזגן שרכשת על תודה •
 .לעומקו זה למשתמש מדריך לקרוא יש ההפעלה לפני

 .נגיש במקום זה מדריך שמור אנא •

 הוראות את ולקיים המכשיר הפעלת לפני מקיפה בצורה" בטיחות לגבי דגשים" החלק את שתקרא הכרחי •
 .זמן בכל הבטיחות

 בעזרת לוודא עליך. פאזי חד, הרץ 50, וולט 220-230 של חשמל אספקת עם מיועד זה במזגן השימוש •
 .מתאים חשמל תקע המזגן על מותקן וכי ותקינה זהה הינה המקומית החשמל שאספקת מוסמך חשמלאי

 .ובטוח נגיש במקום אותו ושמור כעת אותו מלא אנא.  15 בעמוד הינו האחריות טופס •

 זה במדריך( טכני ומפרט מאפיינים) התכנים, לכך אי. למוצרינו ומתמשך תמידי שיפור של מדיניות מיישמים אנו •
 .מראש הודעה וללא לעת מעת לשינויים נתונים
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  נפטרים כאשר . רגילה מפסולת  בנפרד  אלקטרוניים  ומוצרים   חשמל מוצרי של   מפסולת להיפטר   יש
  או   החוק הוראות   אחר   לעקוב  יש.  זמינים  אלו  כאשר מתאימים מחזור למתקני  השליכו  אנא,  שכזו  מפסולת 
 . המכשיר  את  רכשתם  ממנו הספק  אצל   לברר  או/ו  המקומית הרשות

 



 

 
 בטיחות הוראות

 בפירוט לקרוא יש. לרכוש נזק או פיזית פציעה כל ולמניעת המשתמש של בטיחות להבטחת מיועדות להלן ההוראות
 .ההוראות כל אחר ולמלא ובדקדקנות

 .זהירות אמצעי-ו אזהרה: אלו בטיחות להוראות חלקים שני ישנם

 להנחייתך משמשים הבאים הסימנים

X  חובה פעולת  ✔    אסורה פעולה 

 אזהרה

 .פאזית וחד הרץ 50, וולט 220-230 חשמל באספקת להשתמש יש ✔
 (התחשמלות ולסכנת להתלקחות לגרום עשויה שונה חשמל אספקת) 

 . תקינה הארקה הכולל חשמל לשקע בבטחה המזגן את לחבר יש ✔
 (התחשמלות סכנת קיימת הארקה ללא)

X   פגומים תקע או בשקע או/ו פגום חשמל בכבל להשתמש אין. 
 (שריפה או קצר, התחשמלות סכנת)

X רטובות ידיים עם או משיכתו באמצעות החשמל כבל את לנתק אין. 
 (והתחשמלות שריפה סכנת)

 .החשמל מאספקת לנתק יש, המכשיר ניקיון לפני  ✔
 (התחשמלות סכנת קיימת אחרת)

X  המכשיר מעל דבר להניח אין. 
 (פציעה או תקלה, להתחשמלות לגרום עשוי זה)

X לשימוש המאושר מהסוג הוא כן אם אלא, מאריך בכבל להשתמש אין. 
 (התחשמלות או/ו שריפה סכנת)

 .בבטחה ומחוברים נקיים החשמל חיבורי כי לוודא יש ✔
 (שריפה או לעשן שיגרום קצר להיווצר עלול אחרת)

X משקל הכבל על להניח אין כן כמו, החשמל כבל את בחדות לעקם או לקפל אין. 
 (התחשמלות או לשריפה כך ולגרום להינזק עשוי הבידוד)

X הבקרה בלוח תחילה לכבות תמיד יש. החשמל כבל ניתוק באמצעות המזגן את לכבות אין. 
 (תקלה או/ו התחשמלות סכנת)

X ולהשתמש להניח תמיד. בשיפוע שנמצאים א יציבים שאינם משטחים על זה קירור במזגן להשתמש אין 
 .ומוצקה שטוחה רצפה על

 (תקלה או שריפה, לפציעה שתגרום נפילה סכנת)

 .קלה וקריאה לבחינה, עצמו למזגן וקרוב נגיש במיקום זה מדריך שמור



 זהירות אמצעי - בטיחות הוראות

X בשיפוע או בגובהו אחיד, יציב שאינו משטח את המזגן את להציב אין. 
 (במכשיר לתקלה לגרום עשוי זה)

 .וקריר יבש במיקום מאוחסן הוא כי להבטיח יש, המזגן את מאחסנים כאשר ✔
 (ותקלות חלודה היווצרות למניעת)

 .הראשית החשמל מאספקת לנתק תמיד יש, ברקים של במקרה או מה זמן במשך בשימוש אינו המזגן אם ✔
 (שריפה או חשמלי קצר, להתחשמלות סיכון למניעת)

X למטרת אלכוהול או מדלל, בנזן כגון בממסים להשתמש אין כן וכמו המזגן על מים להתיז או לרסס אין 
 .ניקוי

 (חשמלי קצר או/ו להתחשמלות סיכון קיים)

 מסכנת להימנעות. )ומקצועי מוסמך חשמלאי ידי על מוחלף להיות עליו ניזוק החשמל כבל אם ✔
 (שריפה או חשמלי קצר, התחשמלות

 

 השימוש לפני כלליות הוראות

 .בשימוש להיות מיועד המזגן בו המיקום בטיחות את להבטיח יש •

 .ויציבה אחידה הקרקע או הרצפה כי להבטיח יש •

 .המזגן לכל מסביב מ" ס 50 לפחות של אוויר מרווח קיים כי להבטיח יש •

 .ותזוזה גלגול למניעת הפלסטיק גלגלי את לנעול יש, במיקומו נמצא המזגן כאשר •

 .2° מעל של בשיפוע במזגן להשתמש אין •

 

 מרבית ליעילות

 .התקרה לתוך אנכי פליטה בפתח להשתמש יש, לאוויר אטומים באזורים •

 .החוצה חלון או דלת דרך הפליטה פתח את למקם יש, אפשרי אם •

 .מטר 2 מתחת של כולל באורך להיות צריכה הפליטה וצינור פתח תעלת מרבית ליעילות •

 .ונכונה תקינה חשמל אספקת להבטיח יש •

 

 .הלקוח בקשת י"עפ זאת ולכוונן ליישם ניתן.  50Hz∼230V  היא המתאימה החשמל אספקת •
 .וכוונון התאמה עבר שהמכשיר לאחר רק לדרישות בהתאם חשמל לאספקת לחבר יש

 

 או תחושתית, פיזית מבחינה מופחתות יכולות עם( ילדים כולל) אנשים בידי לשימוש מיועד אינו זה מכשיר •
 מתאימה הכשרה קיבלו או פיקוח תחת נמצאים הם כן אם אלא, בהתאם וידע ניסיון החסרים אנשים או, נפשית

 משחקים אינם כי להבטיח מנת על ילדים על להשגיח יש. לבטיחותם האחראי מאדם במכשיר לשימוש בהקשר
 .המכשיר עם

 

 .0.180ohm עד של התנגדות עם חשמל לאספקת רק יחובר HSC-2500/3500 דגם כי מצהירים אנו •

 

 שרמת במקרה בציוד השימוש לגבי החשמל אספקת על האחרית הרשות ידי על החיבור על הגבלות ייתכנו •
 .0.180ohm-ל מעבר חורגת המשתמש של בשטחו ההתממשקות בנקודת המערכת של המעשית ההתנגדות



 

 קדמי  מבט   -  חיצוני תיאור 

 

 
 

 

 

 

 אחורי  מבט

 
 

 ( קר אוויר )  גמיש   יציאה פתח

דיגיטלי  בקר   

חשמל  לוח   

( בלבד  מוסמכים  שירות  לאנשי   גישה)  

חשמל  ותקע  כבל  

( ננעלים קדמיים )  גלגלים  

 ידית 

( חם אוויר)  המעבה פתח  

מעובים  מים מיכל  

הקירור  במהלך הנוצרים  המים לאיסוף   

מים  גובה מחוון   

  המים רמת את  לבדוק  מנת על 
העיבוי  מיכל  של  

המעבה  מסנן  

המאייד  מסנן  

היקפי  אוויר כניסת  



 הבקרה   לוח   -  חיצוני תיאור 

 

 

1. Power .משמש להדלקה וכיבוי של המכשיר : 

 ▲▼ : מעלה או מוריד את הטמפרטורה ומשנה את זמן הכיבוי המתוזמן )טיימר(. .2

3. Cool .משמש לבחירת מצב הקירור : 

4. Low Mode .מצב המוך(: שולט על מהירות נמוכה של המאוורר( 

5. High Mode .מצב גבוה(: שולט על מהירות גבוהה של המאוורר( 

6. Off Timer  קוצב זמן לכיבוי המכשיר. לקביעת משך הזמן, מרגע ההדלקה, שתרצו שהמכשיר יפעל בו. ניתן :
 24-שעות ל 10שעות ואז שעה אחת בין  10דקות עד  30רווחי הזמן הינם של שעות. מ 0-24לכוון טווח של 

 שעות.

7. Remote .ניתן לשלוט במכשיר מרחוק באמצעות שלט רחוק המחובר בכבל ייעודי : 

8. Room אם נורת ה :-LED דולקת, הטמפרטורה המוצגת הינה לטמפרטורת החדר. אם נורת ה-LED  ,כבויה
 רטורה הנקודתית למכשיר.הטמפרטורה המוצגת הינה הטמפ

9. Comp ( כאשר המדחס :Compressorפועל, נורת ה )-LED .דולקת 

10. Error ( אות שגיאה :E1  ,לחץ גבוה :E2  ,לחץ נמוך :E3  ,חיישן :AF )מונע קיפאון/קרח על המאייד : 

11. Water Full את המיכל  : הנורה האדומה מראה כי מיכל המים מלא. המדחס יפסיק לעבוד אוטומטית. יש לרוקן
 ולמקם אותו שוב במיקומו המתאים לצורך המשך פעולת המזגן.

12. Align Drain Tank .מיקום מיכל הניקוז(: הנורה האדומה מראה כי מיכל המים אינו ממוקם נכון( 
13. Display  תצוגה של טמפרטורת החדר / נקודתית, הטמפרטורה שנקבעה לעבודה וזמן השינה/כיבוי במקרה :

 . ”hr“שהמשתמש קבע נתונים אלו. כאשר המשתמש קבע את מנגנון קציבת זמן הפעולה )טיימר( יופיע החיווי 
 50°C" : מעל טמפרטורה של HI, תצוגת " 0°C" : מתחת לטמפרטורה של LO)תצוגת "

 
 
 
 
 
 
 
 



 וכיבוי  הפעלה - תפעול 

 

 

 ".POWER: "ההפעלה כפתור על לחיצה באמצעות נעשית המכשיר הפעלת .1

 .הלחיצה לאחר אוטומטית לפעול יחל המזגן •

 ".POWER"  כפתור על שוב ללחוץ יש, היחידה פעולת את לכבות מנת על •

 

 (.נמוך" )Low"  כפתור על לחצו, המאוורר מהירות לשינוי .2

 

 למצב מעבר לצורך.  " COOL" – הקירור כפתור על ללחוץ יש(, מאוורר) בלבד אוורור במצב לעבוד רוצים כאשר .3
 .הקירור כפתור על שוב ללחוץ יש, קירור

 

 (.המדחס על הגנה לצורך אוורור/הקירור מצבי בין במעבר דקות 3 של מובנה עיכוב קיים: הערה)



 

 .”Area/Room“ – חדר/אזור של באפשרות לבחור יש כולו החדר של הטמפרטורה לקירור

 Spot“ – נקודתי קירור של באפשרות לבחור יש, באלו וכיוצא אנשים או שרתים, ציוד של ונקודתי ממוקד לקירור

Cooling”. 

  טמפרטורת את  להציג  רוצים  כאשר. 1
  הקירור  כפתור על ללחוץ  יש , החדר

(COOL  )בו( ▼) התחתון  החץ כפתור ועל  
 . שניות  שלוש במשך  זמנית

 
  יחידות  את  לשנות   רוצים  כאשר. 2

  שני  על ללחוץ  יש, המוצגות  הטמפרטורה
  במשך  זמנית בו( ▲+  ▼ ) החיצים  כפתורי
 . שניות   שלוש

 
 



 

 הטמפרטורה בקרת תפעול

  מוצגת (, ON) עובד   המכשיר כאשר. 1 .1
 .לסביבה שנקבעה  הטמפרטורה

  היא הסביבה טמפרטורת של   המחדל ברירת 
5°C 

 
  או  ▼)  החיצים מכפתורי  אחד   על לוחצים   כאשר. 2
  משתנה לסביבה המוצגת  הטמפרטורה(, ▲

 . בהתאם

 
  שנקבעה  הטמפרטורה את  המציג  התצוגה מסך. 3

 . פעמים 3 יהבהב

 
 

 (Setting) קבועה וטמפרטורה נקודתית/  חדר טמפרטורת של גבולות .4

 נקודתית/  בחדר הטמפרטורה לסביבה טמפרטורה קביעת טווח

1°C – 30°C 0°C – 50°C 

 

 הטמפרטורה על עולה( שנבחר הקירור למצב בהתאם) הנקודתי באזור/בחדר הטמפרטורה כאשר עובד הקירור
 .המזגן ביחידת שנקבעה הרצויה

 .לסביבה שנקבעה הרצויה לטמפרטורה מתחת יורדת הנקודתי באזור/בחדר הטמפרטורה כאשר מפסיק הקירור



 

 ( Off Timer=  כיבוי טיימר) המזגן לכיבוי הזמן קוצב את לקבוע כיצד

 .יעבוד המזגן שבו הזמן משך את לקבוע מאפשר זה מאפיין
 .1 שעה או דקות 30 של מרווחים עם, שעות 24 ועד דקות 30-מ להחל הזמן משך את לקבוע ניתן

  קוצב  כפתור  על   ללחוץ  יש, עובד  המזגן כאשר .1
  משך  את  ולקבוע (  Off Timer) לכיבוי  הזמן
  על יעבוד   שהמכשיר רוצים שבו הרלוונטי  הזמן

 ▲.  או  ▼ , החיצים  כפתורי על   לחיצה ידי 

  ישתנה,  החיצים  אחד   כפתור על לחיצה   בכל
  דקות  30 של במרווחים  לכיבוי  עד הזמן  משך

  של   ובמרווחים  שעות 10 של  כולל  לזמן   עד
 .  שעות   24 ועד  שעות 10-מ 1 שעה
  1-ו  דקות 30 עבור  0.5 יראה   התצוגה מסך
  וחצי שעה   של  זמן  קציבת,  קרי . שעה עבור 
 . 1.5 תציג 

 
-ה  נורת, לכיבוי  עד   הזמן קציבת  קביעת   בסיום .2

LED הזמן  קוצב  של (Off Timer ) מה , תידלק  
 (. טיימר" )שינה" מצב  על   נמצא שהמזגן שמציין

 
(  Off Timer) הכיבוי  זמן  קוצב  כפתור על לחיצה  .3

  הזמן  משך, זה מצב  על   המזגן תפעול  במהלך
 . המסך על יוצג  לכיבוי   שנותר

 
  כפתור  על   ללחוץ יש ,  המזגן  כיבוי  תזמון  לביטול  .4

  שניה   במשך( Off Timer) לכיבוי  הזמן  קוצב 
  אוטומטית ייכבה הזמן  קציבת  מצב. אחת 
 . הלחיצה לאחר 

 
 



 

 ואזהרות תקלות איתותי
 המידע. הבקרה לוח שעל התצוגה מסך באמצעות תקלה כל לגבי אוטומטית יאותתו המכשיר של הבטיחות אמצעי

 .אלו איתותים ולפרש לקרוא כיצד מראה להלן

  התצוגה מסך  –  Water Full  :מלא  מים  מיכל .1
 " FU" מראה

 
  ונורת "  FU" איתות   יוצג ,  מלא  המים מיכל כאשר

 . תידלק" LED  "Water Full-ה

 
 Align Drain Tank -  הניקוז מיכל מיקום  .2

 
-ה נורת , נכון  ממוקם אינו   המים ניקוז  מיכל אם

LED  "Align Drain Tank " תידלק . 
 

 High Pressure – גבוה לחץ .3

 
  ונורת   התצוגה  מסך  על   מוצגת" E1"  התרעת

  הלחץ כאשר  זאת , תידלק" LED  "Error-ה
 . פתוח  הגבוה  הלחץ  ומתג   מדי גבוה במדחס 

 
 Low Pressure  – נמוך  לחץ .4

 
  ונורת   התצוגה  מסך  על   מוצגת" E2"  התרעת

  הלחץ כאשר  זאת , תידלק" LED  "Error-ה
 . פתוח הנמוך הלחץ ומתג  מדי  נמוך במדחס 

 
 Sensor Problem – חיישן תקלת  .5

 
  נגד) התרמיסטר   בחיישן תקלה  או קצר   יש אם

  התצוגה מסך  על   מוצגת" E3"  התרעת(, חום רגיש 
 . תידלק " LED "Error-ה  ונורת

 



 Anti Freezing – קיפאון   מניעת .6

 

,  2°C- מתחת הינה המאייד טמפרטורת  כאשר
  LED-ה ונורת   התצוגה מסך על תוצג " AF"  התרעת

"Error "תידלק . 

 
 

 האוויר מסנני ניקוי - ותחזוקה ניקיון

 

  מעט  המסנן  את  להחליק   יש  המסננים להסרת  .1
  המשתמש  כלפי למשוך  ואז( 1)  מעלה כלפי

(2 .) 

 

  זורמים מים באמצעות לנקות  יש   המסננים את .2
 . דחוס  אוויר   או

 
  והמעבה  המאייד יחידות  את  לנקות  יש .3

 . דחוס אוויר   או אבק  שואב  באמצעות

 
 תחזוקה

 

  מוחלט  באופן  לייבש יש ,  הניקוי  השלמת לאחר  .1
  מצב הפעלת  ידי   על המזגן  יחידת  פנים  את

 . שעות  3-4 למשך   בלבד( Fan Mode" )אוורור"

 
  את  לכבות  יש,  בשימוש  אינו   המזגן כאשר .2

  את  לנתק (.  OFF) הבקרה  לוח דרך  המכשיר
  ולאחסנו   הכבל את  לגלגל  יש . מהשקע התקע 
 . מסודר  באופן 

 



  המכשיר על לשמור יש ,  בשימוש  אינו   כאשר .3
  נזקים למניעת  ומתאימה  יעילה  בצורה מכוסה

 . ואבק  רטיבות, לחות  עקב 

 
 

 תקלות פיתרון

 תקלה לבדוק מה פיתרון
  באופן  החשמל  אספקת  את  לחבר 
 הנכון

  כשורה  מחובר  החשמל כבל
 

  למצב ההפעלה  כפתור  את  ללחוץ עובד אינו המכשיר
ON 

 OFF  על, כבוי ההפעלה כפתור

(  שרוף פיוז)  בנתיך פגם יש האם הנתיך  החלפת
 החשמל  שבלוח

  של( פיוז)  בנתיך פגם יש האם בלוח  הנתיך  החלפת
 החשמל  אספקת 

  העומס קיבולת  את  לבדוק 
 המפסק  את  ולאתחל 

  על האוטומטי  הבטיחות  מפסק
 הופעל  החשמל  לוח 

  מתחת  רק  במכשיר להשתמש 
  לדגם)  45°C  של  לטמפרטורה 

HSC-3500  :40°C ) 

  מדי  גבוהה הסביבה  טמפרטורת
:  HSC-3500 לדגם ( )45°C מעל )

40°C ) 

  באבק  סתום  המסנן  האם המסננים  ניקוי 
 החום  במחליף  אבק   יש האם החום  מחליף  ניקוי  תקין לא קירור

  לאפשר  יש, המכשול הסרת
 . מ "ס  50 לפחות   של מרווח 

  בפתח  מפריע  גורם הימצאות 
 האוויר  כניסת

  מתחת  רק  במכשיר להשתמש 
  לדגם)  45°C  של  לטמפרטורה 

HSC-3500  :40°C ) 

  מדי  גבוהה הסביבה  טמפרטורת
:  HSC-3500 לדגם ( )45°C מעל )

40°C ) 

 

 אביזרים 

 פריט דגם תמונה

HSC-2500/HSC-3500 

✔ 
 

 125 קוטר מטר 0.5
 מ" מ

  תעלה
 
 

 יציאת פתח
 קר אוויר

 מטר 3 אופציה

 
  ✔ 

 
 (סיום צווארון) תעלה כיסוי

 
✔ 

 
 בקרת כנף) הזרימה מווסת בסיס

 (זרימה



 
✔ 

 
 למסנן אלומיניום מארז

 
 אפשרות

 את מפחית
 תעלת קוטר

 43-מ הפליטה
 מ" ס 30-ל מ" ס

  מפחית מעביר
 פליטת פתח
 חם אוויר

 

 טכניים נתונים

HSC-35000 HSC-2500  דגם 

25,000 (7.33) 21,000 (6.15) BTU/kWh  קירור  קיבולת 

 חשמל  אספקת  פאזי  חד, הרץ 50, וולט 230
490 X 600 X 1,303 מימדים  מ"מ 

 משקל  ג "ק 86 90

 במאייד  אוויר   זרימת דקה/   ק"מ 11-13 14-16

69 68 Db/a ( מטר 1)  רעש רמת 

 חשמל  צריכת וואט -קילו 2.41 2.8

 זרם  צריכת אמפר  11 13

 ( R-407C) קירור   חומר כרם 890 1,200

 אוויר  מסנן אלומיניום   רשת מחסנית
 גבוה  לחץ  מתג •

 נמוך  לחץ  מתג •

  בין דקות  3 של זמן  קוצב  •
 מצבים 

  שחרור  ושסתום   תרמוסטט •
 למדחס 

  מיכל כאשר  אוטומטי  כיבוי  •
 מלא  המים

 המאוורר  למנוע  הגנה •

  מיכל של תקין  למיקום   חיווי •
 המים

 בטיחות  מכשירי 

 חשמל  כבל סוג  תקע 

 אורך  מטר  3

22°C 45°  עדC (HSC-3500 : 22°C - 

40°C ) 

 הפעלה  טווח

2.55 MPa גבוה  לחץ 

0.49 MPa נמוך  לחץ 
  

  קור  תעלת  9 12
 ( מטר)

  יחד שניהם  לא , קר   או חם) מרבי  תעלה אורך 
 ( זמני  בו  בשימוש

  חום  תעלת  אפשרות 
 ( מטר)

 המכשיר   שבגוף החשמל  בלוח  הנתיך אמפר   5, וולט 250
 



 

 אחריות 

  המזגנים. יותר בהם  שמשתמשים  ככל ועמידות נוחות , יותר  אמינים ביצועים מספקים AIRREX מזגני
  כמו , הייצור  לאחר  וגם במהלך   גם  ביקורות כולל אשר   קפדני איכות   ובקרת  הבטחת  מנגנון  תחת  מיוצרים

 . ומקיפות  מתישות  אמינות בדיקות  עוברים   המזגנים כן

.  שלך   המפיץ או הספק  עם  קשר צור  אנא,  שרכשת המזגן  עם  כלשהי  תקלה  שתחווה סביר  הלא  במקרה
  תקופת  במהלך עלות  וללא   בחינם יבוצעו התיקונים , בייצור   פגם או   כשל  של תוצאה הינה התקלה אם

 : הבאים האחריות תנאי ותחת האחריות

 

 . הראשוני הרכישה  מתאריך  חודשים   12 הינה האחריות  תקופת  .1
 

  או מכוון  נזק  גרימת, תקין לא שימוש  עקב או   הלקוח של טעות  עקב נגרמה התקלה או   הבעיה אם .2
 . הלקוח של בתשלום   יחויבו התיקונים כל אזי  – לרעה  שימוש 

 

 . בלבד  לארצך  תקפה זו אחריות .3
 

 . רכישה תאריך  הכוללת  רכישה הוכחת  לספק  חובה .4
 

 . ונגיש בטוח  במקום  זו  אחריות  תעודת על   ושמור  למטה המפורטים  הפרטים את  השלם אנא .5
 

  כל על לשמור יש .  חשבונו  ועל  הלקוח   באחריות  הן המפיץ או   הספק  אל חזרה  ההובלה עלויות  כל .6
  חשבון  ועל  באחריות יהיה  ללקוח  חזרה משלוח. תקינה החזרה  לאפשר  מנת  על המקוריים  המארזים

 (. זו  אחריות   להפעלת  תקפה טענה על  מדובר  אם) מפיץ /הספק

 

 תיאור  AIRREX מזגן

HSC-2500 / HSC-3500  דגם 
 רכישה  תאריך   : למוצר    סידורי. מס 

 

 

 אחריות  תקופת  חודשים )      (  

 ספק /   מפיץ החברה   שם 

 : טלפון   מספר 
 

  : שם
 : כתובת הלקוח   פרטי

 : טלפון 

 

 


