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Breezer Oasys 

Breezer Oasys  גם  באוויר הפתוח אפשר בילוימ
. משב הרוח הקריר והמרענן בטמפרטורות גבוהות
  .הקלה מהחוםשיוצר המצנן מעניק 

שברשותך,   Breezer Oasysכדי להפיק את המרב מ
השונים  ואת התפקודים אופני הפעולהלמד להכיר את 

 שלו המתוארים במדריך זה.
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 13 תקלות איתור
 14 שימושיות עצות
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 אזהרות

רק  Breezer Oasys -ביש להשתמש  —
בהתאם להנחיות המופיעות במדריך 

. במקרה שמתעוררות שאלות למשתמש
 Breezerבנוגע לשימוש, אנא התקשר אל 

Mobile Cooling . 

במעגל חשמלי שמוגן  רקהשתמש  —
 ).GFCIבאמצעות ממסר פחת (

של התקע. אין לחבר  הירטבותיש למנוע  —
למקור מתח כאשר הידיים רטובות. 

 .להתחשמלותהדבר יכול לגרום 

 .בתקעאין לערוך שינויים כלשהם  —

. חשמל ניזוקכבל  לנסות לתקן לבד אין —
יש להתקשר אל שירות הלקוחות של 

Breezer Mobile Cooling  לקבלת
 עזרה.

יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו  —
או  ממקור מתח לפני מילוי מכל המים

 .ריקונו

יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו  —
 ממקור מתח לפני הזזתו.

יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו  —
 ממקור מתח לפני ניקויו.

מתח ייעשה תמיד הניתוק ממקור  —
התקע ולעולם לא באמצעות משיכת 

 באמצעות משיכת כבל החשמל.

אין להכניס אצבעות או עצמים כלשהם  —
יכול לגרום  הדבראל ראש המאוורר. 

 .לפציעה

ילדים אל תוך קיימת סכנת נפילה של  —
גם  . סכנת טביעה קיימתמכל מים פתוח

יש  , לכןנמוךהמים  מפלסכאשר 
 .ממכל המיםלהרחיק ילדים 

 ,Breezer Oasysבשעת פעולתו של  —
חיות על ילדים ו על היטביש להשגיח 

 -היחידת מחמד. אין להשאיר את 
Breezer Oasys .ללא השגחה 

שתמש בהיגיון פשוט בעת יש לה —
על שמור ל: Breezer Oasysהפעלת 

השתמש רק למרחק מחלקים נעים ו
 במים ראויים לשתייה.

במקרה של נזק ליחידה או בעיה  —
 אותה.בתפקוד שלה, אין לנסות לתקן 

ניסיון לתקן יגרום לביטול האחריות. 
יש להתקשר אל שירות הלקוחות של 

Breezer Mobile Cooling  לקבלת
 עזרה.

אל תשליך מדריך זה; שמור אותו  —
 לשימוש עתידי.
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של כללית סקירה 
Breezer Oasys 

חזית
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מאוורה
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ליצירת דיסק
רסיסי מים

ידית

מכסה
מכלה

המים מכל
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 חלק אחורי

ייםמגן יד  

 ידית

 לוח בקרה

 תא לאחסון
 כבל חשמל
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 המכל של 
Breezer Oasys 

 מילוי המכל

שיספיקו  ,ליטרים של מים 75-כ היאשברשותך  Breezer Oasysהמכל של הקיבולת של 
יש להקפיד שלא , Breezer Oasysהמכל של  בעת מילוישעות.  18לפעולת צינון במשך עד 

 מעבר לקו המקסימום. למלא

נמצאים אחוז בחריצים ש. המכל את פתח .1
 שתי בעזרתאותו  משוךו המכל מכסה בצדי

 מכסה את הנח. וכלפיך מעלה כלפיהידיים 
 .בצד המכל

. החזית מצד המכל מכסה את להוריד אין: הערה
 .נזקלו  לגרום עשויה זו פעולה
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, וודא במים בטרם תמלא את המכל .2
 הניקוז. שפקק הניקוז ממוקם היטב בחור

מלא את המכל עד לכמות הרצויה. אין  .3
מילוי המכל  .המקסימוםלמלא מעבר לקו 

בכמות גדולה מזו המותרת עשוי לגרום 
 לדליפת המים החוצה.

לכוון את  אפשר ,יצירת נוחות מרביתל .4
המים בהתאם  ששולט על זרימת ברזה
 מזג האוויר.תנאי ל

לאחר מילוי המכל בכמות הרצויה וכוונון  .5
הנח את  המים, על זרימתששולט  ברזה

המכל בחזרה על גבי המכל. טפח  מכסה
 כראוי להחזירומכסה כדי הבעדינות על 

 .למקומו

 המכלהוצאת המים מ

אם , כמות המים שנמצאת במכלבהתאם ל החלט
 למיקום Breezer Oasys יש צורך להעביר את

 .הוצאת המיםלפני  אחר ומתאים

מכסה. הכדי לנקז את המים מהמכל, הסר את  .1
את פקק הניקוז שנמצא בתוך החוצה משוך 
 המכל.

אנחנו ממליצים על ניקוז המים מהמכל  .2
לאחר מכן לפחות פעם אחת  על ייבושוו

לשמור על רעננות המים ועל  כדיבשבוע 
 ניקיון המכל.
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 Breezerהפעלה של
Oasys 

Breezer Oasysלוח הבקרה של 

 :שברשותך Breezer Oasys הפעלת
; מתח למקור Breezer Oasys את חבר .1

 .שניות 5 המתן
 .ההפעלה כפתור על אחת פעם לחץ .2
, תידלק ההפעלה כפתור של הלד תאורת .3

 .באטיות להסתובב יתחיל והמאוורר
 מגיע לפעולה Breezer Oasysש לאחר .4

 ואת המאוורר מהירות את התאם, מלאה
 .לרצוי בהתאם שלו צידודה מידת

 :Breezer Oasys של כיבוי
 .ההפעלה כפתור על אחת פעם לחץ .1
 תוך תהבהב ההפעלה כפתור של התאורה .2

 .הכיבוי פעולת כדי
3. Breezer Oasys שלך הגדרותה את יזכור 

 את תשלוף לא עוד כל, הבאה להפעלה עד
 Breezer Oasysשל התקע שליפת. התקע
 של מהזיכרון ההגדרות למחיקת תגרום

 .המכשיר

 :המאוורר של ההגדרות שינוי
 Breezerלהפעיל את המאוורר של  אפשר

Oasys נוחות לש השגהצורך ל שונות מהירויותב 
 בהתאם המאוורר מהירות את התאם. מרבית

 שתבקש השטח של לגודלו ובהתאם לנוחותך
  .לצנן

 לוח על שנמצאים(+) -ו) –( כפתורי על לחץ .1
 .המאוורר מהירות את לכוונן כדי הבקרה

2. Breezer Oasys גם אלה הגדרות יזכור 
 .שקעב יישאר התקעבתנאי ש, כיבויו לאחר

 :צידוד
 צידודה בתכונת השתמש, יותר גדול שטח צינון לצורך

 זה במאפיין להשתמש תוכל. Breezer Oasys של
 בלי שונה לכיוון המאוורר ראש הטיית לצורך גם

 .כולה היחידה את להזיז שתצטרך
 לוח על שנמצא צידודה כפתור על לחץ .1

 פעולת את ולבטל להפעיל כדי הבקרה
 תאורת תידלק צידודה הפעלת בעת. צידודה

 .זה כפתור של הלד
 ראש ייעצר, צידודה פעולת הפסקת עם .2

. עת באותה שאליו הגיע במיקום המאוורר
Breezer Oasys שלך הגדרותה את יזכור 

 את תשלוף לא עוד כל, הבאה להפעלה עד
 Breezer Oasys של התקע שליפת. התקע
 של מהזיכרון ההגדרות למחיקת תגרום

 .המכשיר

 צידודכפתור 

 כפתור ערפל
 מים

כפתור 
 הפעלה

לחצני מהירות 
 של המאוורר
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 :מיםשל רסיסי  ערפל פיזור
 פיזור של הפעולה את ולבטל להפעיל אפשר
  מים ערפל

 של במכל מיםשל  מספקת כמות שישנה וודא .1
Breezer Oasys. 

 המים ערפל פיזור כפתור על אחת פעם לחץ .2
 את להתחיל כדי הבקרה לוח על שנמצא

 זה כפתור של הלד תאורת. המים ערפל פיזור
 .תידלק

 אל המים זרם להגעת עד שניות כמה המתן .3
 .המאוורר ראש

 לחץ, המים ערפל פיזור פעולת את לבטל כדי .4
 .הפיזור כפתור על שוב

 :המים ערפל פיזור פעולת של ההגדרות שינוי
 שולטשיוצאת  המים כמות על לבקרהשמשמש  ברזה

 Breezer-ב. המים ערפל פיזור הגדרת על גם
Oasys בכמות מים יציאת מראש הגדרנו שרכשת 

 .נמוכה
 יציאת ברז את סובב, המים זרימת את להגדיל כדי

 את יגדיל זה דבר. השעון למחוגי הפוך בכיוון המים
 .המים ערפל של הייצור כמות

 ברזכדי להקטין את כמות ערפל המים, סובב את 
 המים בכיוון מחוגי השעון.
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 :לסביבה Breezer Oasys התאמת
תנאי ל בהתאם תשתנה האופטימלית ההגדרה

בכמות  מים הזרמת יצריך יותר יבש אקלים. אקליםה
הזרמת מים יצריך  יותר לח אקליםבעוד , יותר גדולה

 תהיה המים ערפל של הכמות. יותר קטנה בכמות
-מ מטרים כשני של במרחק עמידה כאשר אופטימלית

Breezer Oasys על מים של להצטברות תגרום לא 
 .שלך השמש משקפי

 הערפל פיזור את ביותר הטובה בצורה להתאים כדי
 ההוראות אחר מלא ,נמצא אתה שבו קליםאל

 דרך הזרמת המיםכמות  לשינוי בנוגע להלן המופיעות
 :ברזה

 לפעול לו והנח Breezer Oasys את הפעל .1
 המים לזרימת לאפשר כדי שניות 10 במשך

 .להתחיל
 ערפל של המפזר את הפעל, שניות 10 לאחר .2

 .צידודה תנועת את תפעיל לא. המים
 כשני של במרחק מים ערפל נוצר אם .א

 לערפול שגורמת כזו בכמות מטרים
 הלחות הגדרת, המשקפיים זגוגיות
 כדי. הקיימים התנאים עבור מדי גבוהה

 את סובב, את כמות הערפל להקטין
 ובחזרה השעון מחוגי בכיוון המים ברז

 .3 השעה לכיוון

, מספיקה לא בכמות מים ערפל נוצר אם .ב
 לסובב המשך. דיו פתוח לא המים ברז
 הפוך בכיוון מעלות כמה המים ברז את

 להשגת עד השעון מחוגי לתנועת
 פיזורשל ו צינון של אידאלית תוצאה
 .מים ערפל

 :Breezer Oasys של הבקרות נעילת

 רק יפעל, הנעילה פעולת את מפעילים כאשר
יהיו  האחרים הכפתורים כל. ההפעלה כפתור

 .מושבתים

 5 במשך לחץ, הנעילה את להפעיל כדי .1
(+) -ו) -( הכפתורים עלובו זמנית  שניות

 עד המאוורר מהירות על ששולטים
 .הלד תאורת של ההבהוב לתחילת

 להבהב תמשיך והתאורה, הופעלה הנעילה .2
 .כך על להצביע כדי

 בו זמנית לחץ, הנעילה את לבטל כדי .3
(+) -ו) -( הכפתורים על שניות 5 ובמשך

 עד המאוורר מהירות על ששולטים
 .הלד תאורת של ההבהוב להפסקת
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 תחזוקה
מספר  פירוט של להלןמצא  באופן שיקל על פעולות התחזוקה. Breezer Oasysצבנו את יע

 שברשותך.  Breezer Oasysצעדים שיש לנקוט כדי לשמור על פעולה מיטבית של 

 :המים משאבת ניקוי
 כדי המים משאבת את לנקות חשוב ,פעם מדי

 .נזק למנוע וכדי התקינה פעולתה על לשמור

 כדי הקדמי המכסה את בעדינות משוך .1
 .אותו להסיר

 נגד סיבוב באמצעות הנעילה טבעת את הסר .2
 .השעון מחוגי כיוון

 להסיר כדי המאיץ מכלל את בעדינות משוך .3
 .אותו

 במים המשאבה ואת החלקים את נקה .4
 .ובסבון

 .המים משאבת את חזרה הרכב .5

 כדי האחורי המכסה את בעדינות משוך .6
 .אותו להסיר

 והרכב ובסבון במים המשאבה את נקה .7
 .חזרה אותה
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 :המים טיפול במכל

את המים מהמכל  רוקן ,אחת לשבוע .1
 והנח לו להתייבש במהלך לילה.

אם תגלה שבעת מגע, חלקו הפנימי  .2
של המכל חלקלק או מכוסה בהפרשה, 
נקז את מי המכל ונקה אותו בתערובת 

 אין להשתמש של מים וקצת סבון.
בחומרים מלבינים, כימיקלים או 

 תכשירי ניקוי חזקים.
היטב בעזרת צינור את המכל שטוף 

 המים ונקז את הנוזלים. הנח למכל
 באוויר לפני אחסון. לחלוטיןלהתייבש 

 שברשותך: Breezer Oasysאחסון 

תוכל  ,בתקופה של שימוש יום יומי .1
בחוץ.  Breezer Oasysלאחסן את 

אותו באזור מוצל אנחנו ממליצים לאחסן 
 או מוגן.

לפני אחסון ממושך, וודא שהמכל יבש  .2
כדי  Breezer Oasysוכסה את  לחלוטין

אבק. אנחנו ממליצים על  להגן עליו מפני
 הייעודי שלרכישת כיסוי חסין מים 

Breezer Oasys.

 טיפול בחלקים החיצוניים:

מעת לעת, נקה את החלקים החיצוניים  .1
 בעזרת מטלית לחה.

במים המכילים מעט  רקהשתמש  .2
אין סבון לצורך ניקוי לכלוך. 

להשתמש בחומרים מלבינים, 
כימיקלים או תכשירי ניקוי 

 .חזקים
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 איתור תקלות
בטרם תתקשר אל המרכז לשירות לקוחות, אתר בבקשה את המספר הסידורי אשר 

 . אותו זמיןשברשותך ושמור  Breezer Oasysנמצא בתוך המכל של 

הדיסק שמייצר ערפל מים מסתובב, אך לא נוצר 
 ערפל:

 וודא שיש מספיק מים במכל. .1

וודא שמשאבת המים פועלת.  .2
אמורה לרטוט משאבת המים 
 בשעת פעולה.

אם משאבת המים פועלת, אך אין זרימה  .3
יציאת המים פתוח  ברזשל מים, בדוק ש

במידה מספקת שתואמת את תנאי 
 האקלים.

נקה את משאבת המים. קרא את סעיף  .4
'ניקוי משאבת המים' שנמצא במדריך זה 

 בחלק שעוסק בתחזוקה.

הצעדים שפורטו  שנכשלו כלבמקרה  .5
לעיל, ייתכן שיש צורך להחליף את 
משאבת המים. התקשר אל מרכז 

 שירות הלקוחות שלנו:
customerservice@powerbreezer.com או 

 .844-233-5673 אל:

Breezer Oasys :כבה 

 Breezer Oasysנתק את  .1
 המתח.ממקור 

שניות ואז חבר אותו  10המתן  .2
 שנית.

 -מכשיר ההפעל מחדש את  .3
Breezer Oasys. 

Breezer Oasys  לא נע ממקומו כאשר דוחפים
 אותו:

 הגלגלים. את בלמי שחררתוודא ש. 1

התפוקה של ערפל המים גדולה מדי, והטיפות 
 גורמות להיווצרות לחות רבה מדי:

 שנה את הגדרות התפוקה של ערפל .1
 המים.

קרא את הסעיף במדריך זה שעוסק 
לסביבה.  Breezer Oasysבהתאמת 

mailto:customerservice@powerbreezer.com
mailto:customerservice@powerbreezer.com
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 עצות שימושיות
מים במכל לתקופות  תשאיראל  .1

רעננות המים  ממושכות מדי. שמור על
 Breezer  -ה שנמצאים במכל של

Oasys.
אם מלאת את המכל, אך לא השתמשת 

רוקן  שבוע, במשך Breezer Oasys -ב
שטוף אותו ומלא אותו  ,המים מכלאת 

 מחדש במים טריים.

2. Breezer Oasys  יומי-יוםמיועד לשימוש 
, תוכל תשמש בו יום יוםבחוץ. כאשר 

בחוץ.  Breezer Oasysלאחסן את 
אזור באותו  לאחסןאנחנו ממליצים 

. במהלך אחסון ממושך, עדיף מקורה
בפנים  Breezer Oasysלאחסן את 
 ותחת כיסוי.

אין להשתמש בחומרים מלבינים,  .3
כימיקלים או חומרי ניקוי חזקים בעת 
 -לניקוי, מאחר שהם עשויים לגרום נזק 

Breezer Oasys. 

4. Breezer Oasys  מסוגל לצנן שטח של
מטרים רבועים. השתמש בפעולת  90-כ
 כדי לצנן אזור גדול. צידודה

5. Breezer Oasys  מיועד ליצור סביבות
מים ערפל קרירות ונוחות בעזרת 

משמש לצינון האוויר, אך לא אמור ה
להרטיב אותך. כדי להגיע להגדרה 

מושלמת של כמות ערפל המים, עיין 
בסעיף במדריך זה שעוסק בהתאמת 

Breezer Oasys  לסביבה. כדי ליהנות
  מהנוחות שמציע צורה הטובה ביותר ב

Breezer Oasys יש למקם אותו ,
 בהתאם לקווים המנחים הבאים:

באקלים לח, יש למקם את  .א
Breezer Oasys  במרחק של כשני

כדי  מהאזור שמבקשים לצנןמטרים 
 להשיג ביצועים אופטימליים.

 (לחות גבוהה)

. 

באקלים יבש יותר, תוכל למקם  .ב
במרחק  Breezer Oasysאת 

שברצונך אזור המשל כמטר אחד 
כדי להשיג ביצועיים  לצנן

 אופטימליים.
 (לחות נמוכה)

6. Breezer Oasys  שברשותך תוכנן
במיוחד לצנן אזורים בחוץ ומרחבים 

מקורים חלקית. תכננו אותו לצורך צינון 
מאווררים היטב. איננו ממליצים  מרחבים

לצורך  Breezer Oasys-על שימוש ב
 -בקירור חללים פנימיים. שימוש מעין זה 

Breezer Oasys  עשוי לגרום
להצטברות רבה מהרגיל של לחות בחלל 

 הפנימי.

 -מכשיר האת לבד אין לנסות לתקן  .7
Breezer Oasys ניסיון מעין זה .

 יביא לביטול האחריות.
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 תעודת אחריות

Breezer Holdings LLC להיעדר  ) מתאריך המשלוח אל הרוכש הראשון1שנה אחת ( למשך אחריות מעניקה") נית("היצר
-זרימת האוויר והמשאבה של יחידת ה מכווניבייצור של המאוורר, להבי המאוורר, מנוע המאוורר, ו/או פגמים בחומרים 

Breezer® Oasys.  הסמיך שתיעשה בידי אנשי צוות ש בדיקה על פיחלקים שיימצאו בהם פגמים בחומר או בייצור
 ®Breezerעל כל החלקים האחרים של  .יתוקנו או יוחלפו ללא חיוב בחלקים חדשים או כאלה שיוצרו מחדשהמפעל 
Oasys  יום מתאריך המשלוח. 90תשעים ( במשך בנוגע לניקיון מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור אחריותחלה (

נציג  כן משלוח חלקים שיישלחו לצורך החלפה או לצורך תיקון. אלא אם בעלויות שלבמסגרת אחריות זו, יישא הרוכש 
לבצע כל אחד  ואו על נציג ומוסמך של היצרן קבע אחרת בצורה מפורשת ובכתב, על היצרן או על משווק מוסמך מטעמ

חלפות. תביעות במסגרת האחריות יש להגיש לאחר גילוי הפגם ובהקדם האפשרי, אך לפני מהתיקונים וכל אחת מהה
האחריות,  תעודתהחלק המסוים. כאשר קיים צורך בתיקון או החלפה במסגרת  שלהאחריות  תעודתשל  התום תוקפ

בודה הרגילות לכתובת העסקית של היצרן או של משווק מורשה במהלך שעות הע Breezer® Oasysחובה להביא את 
 של העסק. יש לאפשר פרק זמן סביר לביצוע התיקונים או ההחלפות.

ות) (/. האחריות מוגבלת בזמן בהתאם לתקופהBreezer® Oasys-אחריות מפורשת זו היא האחריות היחידה של היצרן בנוגע ל
אחריות זו אינה  מפורשות או משתמעות.המצוינות בתעודת האחריות. אחריות זו מחליפה כל התחייבות, חבות או אחריות אחרת 

 חלה במקרה של:

 טים קוסמטיים או כאלה שנוגעים למראה;, פרבלאי רגיל או דהייה של צבע .1

 ;BREEZER® OASYS-בנזק או ליקוי בתפקוד שהם תוצאה של תיקון שגוי או שינוי לא מורשה או התאמה לא מורשית שנעשו  .2

 לרעה, הזנחה, תאונה או שריפה;נזק או תפקוד לקוי שהם תוצאה של שימוש  .3

 חלק שאינו מכוסה ואינו מורשה;בשל נזק שנגרם  .4

 אי עמידה בהנחיות היצרן בדבר ניקוי ותחזוקה; .5

 שימוש בדגמים אזרחיים/תעשייתיים לצרכים צבאיים או במתקנים צבאיים; .6

 .במסגרת האחריות שריטות או שקעים על פני המשטח/הכיסוי החיצוניים אינם מכוסים .7

, לציוד חלופי, BREEZER® OASYSהיצרן והמשווקים והמפיצים המורשים שלו לא יישאו באחריות בנוגע לאובדן שימוש של 
 נוחות, או לכל נזק משני או לנזק עקיף.-לכל נזק לסחורות, להפסד מסחרי, לאיבוד זמן או לאי

 .www.breezeroasys.comלמידע נוסף, היכנס לכתובת: 

 שירות לקוחות / תמיכה טכנית
 844-233-5673טלפון: 

customerservice@powerbreezer.com 

www.BreezerOasys.com 

 שירות בישראל:

 חום אביב בע"מ-חברת פג

 www.pha.co.il| 7293333-073טלפון: 

 רשתות חברתיות
 ברשתות החברתיות Breezer Oasysעקבו אחרינו ושתפו את התמונות של 

#BreezerOasys 

 facebook.com/BreezerOasysפייסבוק: 

 twitter.com/BreezerOasysטוויטר: 

 breezeroasys@אינסטגרם: 

Houzz: http://www.houzz.com/pro/breezeroasys/breezer-oasys

http://www.breezeroasys.com/
mailto:customerservice@powerbreezer.com
mailto:customerservice@powerbreezer.com
http://www.breezeroasys.com/
http://www.breezeroasys.com/
http://www.pha.co.il/
http://www.houzz.com/pro/breezeroasys/breezer-oasys
http://www.houzz.com/pro/breezeroasys/breezer-oasys
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