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 הקדמה – WindMaster 20אוויר מצנן מים 
אנו בטוחים שהוא יעניק לכם תודה לכם על שרכשתם את המוצר שלנו. 

 . תקלותשירות ארוך ונטול 

טק המפגין פשטות לצד אמינות יוצאת מן -מכשיר הקירור הוא מוצר היי
ובו האירופי. עקרון העבודה של המכשיר הכלל, כל זאת הודות לעיצ

מבוסס על כך שתהליך אידוי המים מנצל את אנרגית החום המצויה 
 בסביבתם ולכן גורם לירידה בטמפרטורה וצינון האוויר. 

, האוויר מזרון לחכאשר המים מפוזרים באופן קבוע על פני משטח 
לקריר אותו הנשאב לתוך הכרית גורם למים להתאדות, עובדה ההופכת 

ונעים יותר. המים העוברים במערכת מיחזור נעים מטה אל המאגרים של 
צינור בנעשה שימוש אם הקירור.  מיזרוןהמכשיר, משם הם יישאבו שוב ל

)המצורף באופן סטנדרטי למכשיר(, שסתום ציפה יקפיד שהמאגר המילוי 
והמאגר מולא  היהיהיה מלא בכמות מים מוגדרת מראש בכל רגע נתון. 

לכם שעות ארוכות של פעילות ללא  תקנהליטרים  55נית, קיבולת של יד
הפרעה. ישנו מחוון רמת מילוי דיגיטלי המאפשר לכם לבדוק בקלות 

  ובמהירות את כמות המים שנותרה במיכל.
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 פר רב שלאוויר זה משמש כיום במדינות רבות ברחבי העולם ובמס מצנן

 תעשיות שונות ומגוונות. 

חנויות, בתי חולים, בתי ספר, בתי מלאכה,  שימוש בחברות: משרדים,
 מרפסות חיצוניות, בתי קפה, פאבים, מסעדות, מתקני נופש. 

מעבדות כימיקלים, תעשיית מגוון תעשיות: טקסטיל, מיכון, קרמיקה,
 חומרה ותעשיית העור. 

קה, ייצור פרטי הלבשה והנעלה, מפעלי עיבוד תעשייתי: מפעלי אלקטרוני
 ייצור מוצרי פלסטיק, תעשיות המזון, תעשיית האריזה. 

שימושים אחרים: קירור מגרשי ספורט, מאפיות, גני משחקים, מכבסות, 
קרקעיים, חוות -מטבחים, שווקי ירקות, אולמי ספורט, מגרשי חניה תת

 והרשימה עוד נמשכת לה.  –לולים ודירים, גנים 
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 20 דגם

 9000 זרימת אוויר מירבית )מ"ק/שעה(

 50/  220-240 תדירות אספקת החשמל )וולט / הרץ(

 350 צריכה חשמלית )וואט(

 אקסיאלי סוג מאוורר

 6-8 צריכת מים )ליטר/שעה(

 55 קיבולת מים )ליטר(

 1380*480*870 ( )מ"מ(L*W*Hמימדים )

 37 קל )ק"ג(מש

 50-100 אפקטיבי )מ"ר(צינון איזור 
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 לפני הפעלת מכשיר הקירור.  את המדריך למשתמש בקפידהא ויש לקר

 תנאי הפעילות של המכשיר: (א

-18בין את המכשיר בסביבה בה הטמפרטורה היא יש להפעיל  .1

45°C  45°-בהכרח נמוכה מוכאשר טמפרטורת המיםC . 

מעל או  5%-אספקת החשמל חייבת שלא לסטות ביותר מ .2
 מתחת למתח הנדרש לפי מפרט המכשיר. 

כל אספקות המאגרים למכשיר חייבות להיות נקיות למדי מאבק.  .3
 אם לא כן, יש לבצע ניקוי חיצוני למיכלים. 

שימרו על כבל החשמל והגנו עליו מפני דריסה על ידי כלי רכב או  (ב
דריכה ברגליים. החיבור למתח חשמלי לא נכון או, לחילופין, התקנת 

 המכשיר באופן פגום, יובילו לסכנת הלם חשמלי. 

המוצר מפגין תקלות בעת ההפעלה, יש לנתק אותו באופן מיידי אם  (ג
 משקע אספקת החשמל ולפנות לספק המכשיר לקבלת שירות. 

 עצות נוספות לשימוש במכשיר הקירור: (ד

ת מכשיר הקירור, הקפידו שהדלתות והחלונות בעת פעילו .1
יישארו פתוחים, על מנת לאפשר זרימת אוויר חופשית פנימה 

 ושחרור החוצה של אוויר מטופל. 

אור אדום ומהבהב המופיע על לוח המקשים מצביע על כך  .2
 שרמת המים במאגר נמוכה מדי. 

לאחר תקופה ארוכה בה המכשיר לא היה בשימוש יש לשטוף  .3
את מיכל המאגר במים טריים ולנקות את המכשיר היטב לפני 

 השימוש. 

המים ממקום למקום, במיוחד כאשר צנן היזהרו בעת העברת מ .4
המאגר מלא במים. דחיפת המכשיר חזק מדי עשויה לגרום 

, עובדה למקרר האוויר לאבד שיווי משקל ולהתהפך על צידו
 שעשויה להוביל לפציעה ואף תפגע במאוורר עצמו. 

ואורגניזמים ביולוגים  אצות, על מנת למנוע הצטברות טחב .5
ם ויאו בר טבליות כלורבאופן קבוע  יפואחרים במאגר, הוס

בהתאם להוראות היצרן של כל אחד מהתוספים המומלצים 
 לשימוש במאגר מים של מכשירי קירור. 
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 אזהרה!

כל התיקונים החשמליים הדרושים למכשיר יבוצעו רק על ידי  
חשמלאי אשר הוסמך כהלכה למקצוע, לאחר שכל מקורות החשמל 

 במבנה נותקו. 

מבוגרים שלהם מקרר אוויר זה אינו מיועד לשימוש בידי ילדים או  
ם היכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות בכל מידה שהיא או ש

 חסרים את הנסיון והידע הדרושים לשימוש במכשיר. 

יש להשגיח על ילדים בעת השימוש במכשיר, על מנת לוודא שאינם  
 משחקים בו.

 

 הערה הוראת מקש
ON/OFF  האוויר. המצנןמפעיל או מכבה את 

COOL הקירור. שימו לב שישנה השהייה  פונקציתת מפעיל א
בת דקה אחת לפני שהמאוורר יתחיל לעבוד, בעוד כריות 

 הקירור סופחות מים. 

BLAST  לחיצה שנייה עלCOOL  .תפעיל את הפונקציה הזו
 במצב זה, אידוי המים ייכבה ורק המאוורר יפעל. 

SPEED ונית משנה את מהירות המאוורר בין מהירויות נמוכה, בינ
 וגבוהה. 

SWING  .מפעיל או מנטרל את פעולת נדנדת האוורור 

TIMER 
 מושהית הפעלה

הגדרת שעון העצר יכולה לשמש על מנת להפעיל את 
מקרר האוויר לאחר מספר קבוע של שעות בהן הוא עמד 

 בהשהייה. 

יידלק בירוק ואז  POWERהמתינו עד אשר אור המחוון 
ר שעות ההשהיה עד שיופיע מספ TIMERלחצו על 
 שעות(.  1-24הרצוי )בין 

TIMER 
 אוטומטית עצירה

על  TIMERכאשר מקרר האוויר כבר פועל, לחצו על 
שעות(  1-24מנת להגדיר את מספר השעות הרצוי )בין 

 עד שהמכשיר ייכבה באופן אוטומטי. 



 הערה הוראת מקש
 השתמשו רק במים נקיים וטריים.  אספקת מים 

מצא מצד ימין של מיזגו את המים לתוך פתח המים הנ
ליטרים לכל היותר(. לחילופין,  55המכשיר )מלאו עד 

 חברו צינור לפתח המים שבצד שמאל למילוי אוטומטי. 

שימו לב כי מומלץ להשתמש בשסתום מפחית לחץ 
במקרה ומקור אספקת המים שלכם מפעיל לחץ מים 

 גבוה. 
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 מאפיינים מרכזיים
 חסכון באנרגיה וידידותי לסביבה - יעיל וחסכוני

 תפעול אמין •

 שטחים גדולים מצנן •

 פעילות שקטה •

 מהירות מתכווננת •

 סטנדרטית –נדנדה אוטומטית  פונקצית •

 שלט רחוק בעל יכולות פונקציה מלאות •

 ק הזמן הנדרש בין מילוייםמיכל מים גדול להארכת פר •

 אין צורך באוויר דחוס •

 אין צורך בהתקנה או בביצוע עבודות בנית תעלות •

 , קל לניידות קל לשימוש, קל לניקוי •

 )קורוזיה( גוף המכשיר עשוי פלסטיק העמיד בפני שיתוך •

 קל לשמירה על תחזוקת המכשיר •

 נייד לחלוטין •

 ניתן לחבר לצינור גינה סטנדרטי •

עצר המיועדת להפעלה או לעצירת המכשיר באופן  שעון פונקצית •
 אוטומטי ומתוזמן מראש

 


