מאוורר מערפל מים אוויר

מדריך למשתמש
תקן יישוםQ/FYS 1-2005 :
יש לקרוא בקפידה לפני השימוש.

.1תקציר
א .המוצר משתמש בטכנולוגיה זרה מתקדמת וכולל עיצוב ממוטב  ,PRO/Eבעל רמת רעש נמוכה וצורה אסתטית.
ב .למאוורר ישנן רמות מהירות שונות ,והוא מאופיין בביצועים יציבים ,דחיפת אוויר חזקה ,רמת רעש נמוכה ,תוחלת
חיים ארוכה והתזת מים טובה.
ג .מתאים למקומות בעלי טמפרטורה גבוהה אך אינו מתאים להרכבה במקומות כגון :חנויות ,בתי מלון ,בתי מלאכה,
מרכזי ספורט ,חדרי גידול ,וכו'.

 .2התקנה

מוט מרובע

א .הרכיבו את המוט המרובע :הניחו את קצה המוט המרובע על בסיס הגלגלים והדקו את הבורג בחלק
העליון).תמונה (1
אל
המנוע
ציר
את
הכניסו
המנוע:
ב .הרכיבו את
מוט מרובע
מנוע
תוך העמוד המרובע ,הפנו את פני המנוע קדימה,
הדקו את הבורג) .תמונה (2
ג .הרכיבו את כנף המאוורר ,רשת המאוורר ומנגנון
בסיס
ההתזה :הוציאו את בורג המנוע ,הפנו את רשת
המאוורר האחורית אל פתח החיבור ,והדקו את
הבורג ,לאחר מכן הניחו את הרשת הקדמית של
)תמונה (1
המאוורר על ציר המנוע ,הניחו את בורג המאוורר
בתוך הפער והדקו אותו; הרכיבו את מנגנון ההתזה
)תמונה (2
בקדמת רשת המאוורר הקדמית בתוך פתח
ההרכבה ,לאחר מכן הדקו את רשת המאוורר
הקדמית לאחורית) .תמונה (3

מנוע

רשת אחורית

כנף המאוורר
)תמונה (3

רשת קדמית

מנגנון התזה

חיבור מהיר עבור הצינור Ø6
חיבור מנוע למנגנון ההתזה
חיבור מהיר עבור הצינור Ø6

ד .חברו את הכבלים :הכניסו את הכבלים אל תוך השקע שנמצא מאחורי המוט המרובע) .תמונה (4
ה .הרכיבו את הצינורות ואת כבלי המנוע הראשיים של מנגנון
ההתזה :הכניסו את הצינור  Ø8אל תוך המחבר המהיר של מנגנון
ההתזה ,סדרו את הצינור והכבלים הראשיים למעבר טבעי .הכניסו
את פין המנוע )כבל  4ליבות( אל תוך החיבור המתאים .הכניסו
בנפרד את הצינורות  Ø6,8אל תוך המחברים המהירים ולאחר מכן
כסו את המפוחים) .תמונות  4ו(5-
ו .הרכיבו את מכל המים :הכניסו שלושה ברגים אל תוך אוגן
המסגרת ושבצו את המכל בבסיס הגלגלים )חורים הפונים ישירות
אל המוט המרובע( .הניחו את משאבת המים בתוך המכל ,חברו
צינור פליטה .הכבלים וצינור הפליטה יצאו מפתח המכל) .תמונה (6
ז .הרכיבו את כבלי המשאבה והצינור :חברו את התקע ,חברו את
צינור הפליטה  Ø6של המשאבה אל החיבור המהיר .חברו את
הצינור הקצר  Ø8אל החיבור המהיר.
)תמונה (4

)תמונה (5

 .3תיאור

)תמונה (5

חיבור מהיר עבור הצינור Ø6
חיבור מנוע למנגנון ההתזה
חיבור מהיר עבור הצינור Ø6

א .השתמשו במוט כדי להתקין את המאוורר במלואו ובדקו
כי כל רכיבי המאוורר מתאימים היטב.
ב .על מתח השקע להתאים למתח המאוורר ולתקן IEC335-
 1לצורך אספקת חשמל ישירה ,בקו האספקה הקבוע יש
להתקין מתג שמכיל נקודות פתיחה אשר לא קטנות מ3 -
מ"מ.
ג .ניתן להחליף שלושה סוגי מהירות באמצעות המתג.
ד .כאשר ראש המאוורר מסתובב ,חלקו האמצעי של מוט
החיבור הינו יציב ,אך צדדיו זזים.
ה .מלאו את המכל במים כדי שהמאוורר יוכל להתיז.
ו .הפעילו את המאוורר ,כאשר המאוורר פועל בצורה תקינה
הפעילו את מתג ההתזה.
ז .את כמות ההתזה ניתן לקבוע באמצעות כמות המים.
)תמונה (7
ח .ניתן לכבות את מתג ההתזה אם אינכם מעוניינים שהמאוורר יתיז מים.

מכל מים

משאבת מים
)תמונה (6

 .4הזהרות
א .אין להכניס ידיים או חפצים אחרים אל תוך רשת המאוורר.
ב .אין להשתמש במשאבה ללא מים ,מעת לעת יש להוסיף מים נקיים למכל .אין להרטיב את כבלי החשמל.
ג .אין להפעיל את מנגנון ההתזה כאשר המאוורר אינו פעיל.
ד .אין להניח מאוורר פעיל על גבי משטח לא חלק.
ה .אם הכבלים ניזוקים ,יש להביא את המאוורר למפעלינו ,לשירות תחזוקה מורשה ,או לטכנאי.
ו .אם בעת פעולה המאוורר משמיע צלילים בלתי רגילים ,נשרף ,כנף המאוורר נעצרת וכדומה ,יש לנתקו מיד
מהחשמל ולהעבירו למפעלינו או לטכנאי.
ז .אדם שאינו טכנאי לא רשאי לפרק את המאוורר ,למעט לצורך תחזוקה כמפורט במדריך זה.

 .5פרמטרים טכניים
לא תינתן הודעה מוקדמת אם הפרמטרים להלן ישתנו.
רמת מהירות נמוכה
דגם

פרמטר

סל"ד

מ'/3דקה

רמת מהירות בינונית
dB

W

סל"ד

מ'/3דקה

רמת מהירות גבוהה
dB

W

סל"ד

מ'/3דקה

dB

W

BF-65

פרטים

1100

55

130

160

1250

155

60

180

1400

205

68

 .6תרשים חיווט
מתג שינוי מהירות
גבוהה

כיבוי

מתג הפעלה

מאוורר
בינונית

נמוכה

משאבת
מים

מנוע
קבל
הארקה )צהוב/ירוק(

 .7תחזוקה
א .יש לשמור על המאוורר נקי לצורך מראה טוב ותוחלת חיים ארוכה.
ב .יש לכבות את המאוורר בעת הניקוי .יש לשים לב כי אינכם מרטיבים את המנוע ורכיבים חשמליים אחרים.
ג .יש לנקות את המאוורר בעזרת מטלית רכה או להשתמש במעט חומק ניקוי )אין להשתמש בדלק או חומרים
שוחקים אחרים( ,יש לייבש את המאוורר לאחר הניקוי ולהרכיבו בחזרה בצורה תקינה לפי השלבים הנכונים.
ד .בעת פירוק צינור החיבור המהיר ,אין למשוך אותו ישירות החוצה ,יש ללחוץ על טבעת הפלסטיק ולאחר מכן
להוציאו.

 .8אחריות
א.אם המאוורר ניזוק במסגרת פעולה תקינה ניתן להחליפו או לתקנו בחינם במשך שנה אחת )החל ממועד הרכישה(.
ב .תחזוקת המוצר לאורך תוחלת חייו )למעט אחריות על תיקון ,ישנן עלויות על חומרים ותחזוקה(.
ג .האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
)א( הנזק נגרם כתוצאה מהרכבה לא תקינה או תיקון על-ידי אנשים אחרים.
)ב( הנזק נגרם כתוצאה מאסון טבע או אופני שימוש לא נכונים.
)ג( אין תאריך רכישה.
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