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  לב! מושי

  ההתקנה.  לפני  זו  הוראות  חוברת  בעיון לקרוא יש
 

  תבוטל.  האחריות אחר,  מקרה בכל בלבד. מוסמך  חשמלאי  ידי  על להתבצע חייבת ההתקנה .1

  המאוורר.  יותקן בו  בתקרה  לנקודה הראשי, מהלוח החשמל,  אספקת את לכבות  יש .2

 בלבד.  הרץ   50 -ו  וולט  230  למתח  המאוורר  את  לחבר יש  .3

. הארקה לחוט מחובר  להיות חייב זה תקרה  מאוורר .4

  של במשקל  שיעמוד כך  מספק בכוח יקובע לתקרה המאוורר חיבור  לצורך  הקיבוע אמצעי  .5

 . המאוורר משקל פעמים ארבע 

  מהרצפה.  מטר  2.3 מ פחות יהיה  לא  הלהבים מישור רום .6

בכדי   כך, על  להקפיד יש מסתובב.  כשהוא  המאוורר  של הכנפיים לאזור  אובייקטים  לקרב  לא  נא .7

למנוע שבר לכנפיים או חלילה מקרה מסוכן ופציעה למשתמש. 

.הדוקה בצורה החוטים  את לסדר  יש מחוברים, המאוררים של החשמל חיבורי כשכל .8

  ומאובטחים.  היטב מהודקים המאוורר  וחיבורי  הברגים שכליש לוודא  .9

  הקירות.  לבין הכנפיים בין ס"מ 60  לפחות  של  מינימלי  מרחק  על להקפיד  יש  .10

 מאווררים.  שני  בין ס"מ 150  לפחות  של  מינימלי  מרחק  על להקפיד  יש  .11

  לריצוד.  יגרום  וזה מאחר תאורה,  לגופי  ומתחת צמוד תקרה מאוורר  להתקין  לא .12

  או חושיות פיזיות,  יכולות  עם ילדים(  )כולל  אנשים ידי על לשימוש  מיועד אינו  זה מכשיר .13

  הנחיות שקיבלו או  פיקוח  תחת הם  אם  אלא וידע. ניסיון העדר עם או מופחתות, שכליות

  . לבטיחותם האחראי האדם ידי על במכשיר  לשימוש

 משחקים עם המכשיר.     לא  שהם להבטיח, כדי השגחה תחת  להיות צריכים ילדים  .14

 אדם  או  נציגו היצרן, ע"י תבוצע  הבטיחותית התלייה למערכת השייכים חלקים החלפת .15

 מוסמך מטעם היבואן. 

 )לא במברגה משום סוג(.  בלבדמתאים  מברג בעזרת תבוצע הכנפיים הרכבת .16

 

 

  אזהרה! 
 

  בלבד.  החברה מטעם המקוריים  חלפים / החלקים  עם לשימוש  מיועד הנ"ל המוצר •

  נזק לגרום וליכ החברה מטעם מאושרים ולא מקוריים  לא  חלפים / בחלקים  שימוש  •

  כך. על באחריות תישא לא והחברה למשתמש פציעה  ו/או למוצר 

  החלקים בין  שוני להיות  ויכול בלבד ההתקנה אופן  להסבר מיועדת זו  הוראות  וברת ח •

  שיפורים.  לבצע מנת על  מוקדמת, הודעה  ללא להתעדכן יכולים  החלקים  בפועל. 

 או נציג מוסמך מטעמו.  היצרן עם קשר וצור במאוורר  להשתמש מיד הפסק חריגה תנודה  נצפית אם •
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DC  הוראות הדרכה לביצוע סנכרון למאוורר תקרה מסוג   

 

המפסק בקיר או  לאחר התקנת מאוורר התקרה, יש לנתק את אספקת החשמל אליו )ע"י  •

  (.בלוח החשמל

 ללחוץ מס' שניות על  מיד  לאחר מכן, יש להחזיר את אספקת החשמל ו •

 .בשלט SET - כפתור ה

, התאורה )במידה וקיימת( תהבהב פעמיים  ( לחוץ  SET שהכפתור)כלאחר מספר שניות   •

 .דקות ה מוהמאוורר יסתובב במשך כ

  -  ייעצר ויסתובב לכיוון השני מכן  דקות ולאחרשימו לב כי המאוורר יסתובב לכיוון אחד כמה  •

 .אין להפסיק את פעולתו ויש להמתין בסבלנות לסיום תהליך הסנכרון

 !המאוורר מוכן לשימושתתחדשו!  •

 

                   הוראות הדרכה לביצוע  קידוד  שונה למספר מאווררים באותו החלל / הבית

 

באותו החלל / הבית, יש לשנות את מיקום   DCבמידה ומותקנים מס' מאווררי תקרה מסוג   •

 הנמצאים מאחורי מכסה הסוללות.  FAN DIP - )למעלה או למטה( כפתורי ה

 לכל מאוורר יש לבחור קומבינציית מיקום שונה, בכדי שהם יפעלו על תדר נפרד.  •

שימו לב! יש לוודא כי רק מאוורר התקרה שאותו מסנכרנים באותו הרגע יקבל הזנת חשמל   •

( והשאר ללא חשמל פעיל, בכדי שרק אותו מאוורר  מפסק בקיר או בלוח החשמלע"י ה)

 ספציפי יסונכרן לשלט הספציפי שלו. 
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 פתרון תקלות נפוצות 

 

 

 

 

 

 

 פתרון  סיבה אפשרית  סוג התקלה 

 

 

 

 

 המאוורר לא מגיב 

 

 אין זרם חשמלי לנק' החשמל 

 יש לבדוק אם המפסק בקיר מורם  

 לבדוק את חיווט החשמל בבית

 יש לבדוק ולהדק את כל חוטי החשמל והמחברים במאוורר  חוטי חשמל או מחברים רופפים

 יש להתקין סוללות חדשות בשלט המאוורר  אין סוללה / סוללה חלשה בשלט

 יש להחליף סט שלט ובקר לחדש  תקין  לא  שלט בקר 

 יש לבצע תהליך הסנכרון כפי שמצוין בחוברת זו  לבקר  השלט של חוזר קידוד 

 

 המאוורר מרעיש 

 יש להדק, בעזרת הברגים, את התושבת באופן תקין לתקרה התושבת לא מהודקת לתקרה 

 וכמו כן, לוודא ולהדק את כל הברגים הקיימים בחלקי המאוורר 

 החוטים ולהצמיד אותם שלא יזוזו יש לסדר את  חוטי המאוורר מתחככים בחלקים 

 יש  להדק היטב את כל הברגים בכל חלקי המאוורר  הברגים במאוורר רופפים 

 

 המאוורר מתנדנד 

 כלפי התקרה UPיש לוודא כי הכנפיים מתחת למנוע והצד  כנפי המאוורר הפוכות 

  סט  בעזרת  כנף בכל    זהה משקל  ולוודא  כנף כל לשקול יש כנפיים לא מאוזנות 
  האיזון 

 יש להדק, בעזרת הברגים, את התושבת באופן תקין לתקרה התושבת לא מהודקת לתקרה 

 וכמו כן, לוודא ולהדק את כל הברגים הקיימים בחלקי המאוורר 

 

 התאורה לא פועלת 

 יש להחליף את השנאי  שנאי תאורה לא תקין 

 יש להחליף את הלד  פלטת לד לא תקינה 
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 טופס אחריות 

 

. לקוח יקר, תודה שרכשת את אחד מדגמי המאווררים של המותג אמפראל   

 חברת מיכל מאווררי תקרה מעוצבים נותנת בזאת אחריות למאוורר כנגד הצגת תעודת אחריות וחשבונית קנייה מקוריים 

המנוע, גופי המאוורר, הלהבים מאווררי המותג אמפראל הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי   

. ועל גוף התאורה אשר מהווים חלקים של המאווררים  

 

 תקופת האחריות 

. שנה 15תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה   

, תקופת האחריות לשאר חלקי המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והיא מתייחסת לחלקים האלקטרונים  

. וף תאורה, לא כולל נורות, לא כולל שברשלטים, מפסקי קיר, כנפים/להבים, ג  

 

 תנאי האחריות 

. המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד או חיצוני מקורה ואינו מתאים לשימוש חיצוני לא מקורה )חדירת גשם(  

.האחריות תכסה כשלים במאוורר שנגרמו על ידי פגמים בחומר המאוורר או בייצור   

. המוצר לצרכןהאחריות תהיה תקפה מיום רכישת   

 החברה לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו במכוון ו/או בזדון ו/או הובלה ו/או התקנה ו/או אחסנה ו/או שימוש רשלניים ו/או שלא  

. על פי הוראות היצרן המצורפות לתעודת האחריות או חדירת מים למאוורר  

: ל בו נגרם כתוצאה מאחת מאלה חברה תהא רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון המאוורר או החלפתו אם הקלקו   

   כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן* 

זדון או רשלנות של הצרכן ,לרבות שימוש במאוורר בניגוד להוראות השימוש המצורפות   * 

.תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך ,חדירת מים למאוורר או התקנה במרפסת/פרגולה  * 

.יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחריותמאוורר שלא   * 

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאי טמפרטורת מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא  *  

. התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף ללחצים חיצוניים   

  

 תיקון במסגרת האחריות 

חשמלאי מוסמך מטעם חברת מיכל מאווררי תקרה מעוצבים מורשה לבצע תיקון או להעניק שירות    / חשוב מאוד! רק טכנאי מורשה  

. למאווררי אמפראל וכל שירות אחר מכל סוג שהוא יביא לביטול האחריות  

רר חילופי,  במקרה של תקלה במאוורר, תחליט חברת מיכל מאווררי תקרה מעוצבים אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוו   

.להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי   

. חברת מיכל מאווררי תקרה מעוצבים תעניק שירות בבית הלקוח בשנה הראשונה לתקופת האחריות )בהתקנה מטעמה(  

. וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי  מעבר לתקופה זו, תבחר מיכל מאווררי תקרה מעוצבים אם להעניק שירות בבית הלקוח או במעבדתה  

 בתום תקופת האחריות, יישא הלקוח בכל העלויות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה והחזרה של מאוורר התקרה לחברת מיכל מאווררי  

. תקרה מעוצבים   


