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راهنمای پنکه برقی ایستاده

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکته مهم :لطفا جعبه رنگی را
به دقت نگهداری نمائید .کاالهای
مرجوعی در صورتی که جعبه رنگی
اصلی باز شده باشد پذیرفته
نخواهد شد.

قطعات:
پیچهای محافظ پشتی

قبل از هر اقدامی این دفترچه
راهنما را به دقت مطالعه کنید و در
حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

احتیاط

 -1سیم برق را تا قبل از مونتاژ کامل
پنکه به پریز نزنید.

پیچ پره پنکه

توپی تلسکوپی

کلید گردش

پیچ تنظیم ارتفاع

موتور

بست موتور
پیچ تنظیم
جعبه سوئیچ

لوله بیرونی
محافظ پشتی
جعبه سوئیچ

پره پنکه
محافظ جلویی
پایه
وزنه نگهدارنده

حلقه

پیچ قفل کننده پایه

مونتاژ دستگاه:
مونتاژپایه

 -1پیچ قفل کننده پایه را باز کنید.
 -2پایه را وارونه کرده و وزنه
نگهدارنده و حلقه را در جای خود
قرار داده و پس از محکم کردن
آنها دوباره پیچ قفل کننده پایه را
ببندید.
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سوار کردن دماغه پنکه

 -1ابتدا توپی تلسکوپی را تا ارتفاع
مورد نظر باال بکشید و پیچ تنظیم
ارتفاع را محکم نمائید.
 -2بست موتور دارای دو عدد
گیره می باشد .گیره کوچکتر برای
تنظیم خمش پنکه و گیره بزرگتر
برای محکم کردن موتور استفاده
می گردد .گیره بزرگتر را شل کنید.

 -3موتور را بر روی توپی تلسکوپی
بگذارید و سعی کنید تا سوراخ های
بست و توپی تلسکوپی مقابل هم
قرار گیرند .اینک با سفت کردن
گیره بزرگتر آن را در جای خود محکم
نمائید.

سوار کردن محافظ پشتی

 -1محافظ پشتی را بر روی محور
موتور سوار کنید و مطمئن شوید
که دو زبانه روی موتور در داخل دو
شیار روی محافظ قرار بگیرد.
 -2چهار عدد پیچ محافظ پشتی را در
جای خود محکم کنید.
 -3پیچ نگهدارنده محافظ پشتی
در زیر آن را باز کرده و در جایی امن
قرار دهید تا گم نشود.

نصب پره فلزی

پره را وارد موتور نمائید  .پیچ
نگهدارنده پره را داخل شیار سفت
کنید.

نصب پره پالستیکی

برای استفاده از پره پالستیکی
می بایست با قرار دادن شیار داخلی
پنکه بر پین محور موتور و بستن
قفل پالستیکی در جهت خالف
عقربه های ساعت پره پالستیکی را

کامال مهار کرد.

نصب محافظ جلو

 -1محافظ جلو را طوری بر روی
محافظ پشتی قرار دهید که لوگوی
مگامکس خوانا و با خط افق موازی
باشد.
 -2حاال تمام گیره های ایمنی را فشار
دهید تا محکم در محل مناسب قرار
گیرند.
 -3پیچ نگهدارنده محافظ پشتی در
زیر آن را دوباره در جای خود ببندید.
احتیاط :هرگز از پنکه در زمانی که
تیغه آن آسیب دیده است استفاده
نکنید.

سوار کردن جعبه سوئیچ

احتیاط :هرگز پیچ تنظیم لوله داخلی
( تلسکوپی) را شل نکنید.
جعبه کنترل را توسط بست و دو
عدد پیچ موجود در نایلون به لوله
تلسکوپی متصل نمائید.

دستگاه کنترل از راه دور

 -1دو عدد باتری قلمی کوچک را در

داخل دستگاه قرار دهید و در آن را
ببندید .توجه کنید که میزان تابش

دستگاه حداکثر شش متر می باشد.
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 -2اگر قصد دارید که از دستگاه

با یک دستمال تمیز و خشک پاک

بیشتر استفاده نکنید باتری ها را

 -3از وسایل تیز و برنده برای تمیز

کنترل از راه دور تا چهار هفته و یا
خارج نمائید.

کنید.

کردن آن استفاده نکنید.

 -4قبل از قرار دادن پنکه در انبار،

دستور العمل هایی برای
مراقبت بهتر از پنکه

آن را کامال تمیز کنید و سپس با
کیسه نایلونی بپوشانید و در یک

 -1برای نگهداری دستگاه از محل

محل خشک نگهداری نمائید.

استفاده نمائید.

دستورالعمل نحوه نصب استفاده

خشک و فاقد رطوبت بیش از حد
 -2پنکه را تمیز نگه دارید و آن را

کلیدهای کنترل

 -5در زمان بستن مجدد پنکه از
کنید.

چگونگی وزش باد
تایمر

نوع وزش باد

 2ساعت

خواب
طبیعی
نسیم

 4ساعت

سرعت

 1ساعت
نیم ساعت
روشن/خاموش

زیاد متوسط کم
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