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חוברת הדרכה
Instruction Manual

The product is used as BBQ fan and lighting. It uses DC3.7V 
lithium battery, which is safe, convenient and rechargeable. 
The product has PCB system to control fan speed, LED light and 
battery charging protection, i.e. to expand battery usage and 
protect it from over charger for safety usage.

The clamp holder part is 32mm in wideness and with 18mm open 
mouth, which is made by metal and strong spring, so as to make 
sure it is high-temperature resistant and safely fixed on different BBQ.

The fan part is held by adjustable soft metal pipe, which makes 
full use of fan & LED light by changing to any angles as you like. 
Fan air-outlet part is wrapped by Stainless steel for beauty, anti-rust 
and easy cleaning purpose.

To improve the product’s durability and cost performance, the 
lithium battery is changeable, and with DC12V car plug as well as 
USB plug for easy use at outdoors.
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Product Description:

RANGER
keep the power on

Instruction Manual

 Brand:
Model No.TMF-001
Watt:5W     
Voltage:DC3.7V
Input Voltage:DC5V
Made in China

Specification:

מאוורר לברביקיומאוורר לברביקיו

Tel: 972-54-7543365 | www.ranger-int.com
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הגדרות המוצר:
1. פתח יציאת אוויר

2. תאורת לד
3. כפתור מהירות מאוורר

4. נורת חיווי
5. טעינת סוללה

6. כפתור הפעלת תאורה
7. בורג נעילה

8. תופסן
PCB - 9. בית סוללה ו

10. ידית אחיזה
11. כבל טעינה
12. מטען לרכב

13. רצועת סגירה
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המוצר נשלט על ידי מערכת בקרת PCB - לוח פיקוד, היוצא מהמפעל נקי מבאגים, תוך הקפדה יתירה 

 )DC 5V מתח כניסה( USB   -בעניין זה. לפני השימוש הראשוני, אנא טען את הסוללה בעזרת כבל ה

המחובר ישירות למחשב, או עם ספק כוח USB. אם הנך בחוץ תוכל לטעון עם שקע המצת במכונית, 

.DC 12V אך יש לוודא כי ספק הכוח של המכונית הוא

פתח מטען הסוללה )חלק 5( הוא DC o 3.2. כדי לטעון את הסוללה, אנא  וודא כי גם המאוורר וגם נורת 

הלד כבויים. כאשר הסוללה נטענת נורית החיווי האדומה של ספק הכוח דלוקה, כאשר נורית החיווי 

הירוקה נדלקת, משמעו שהסוללה מלאה ומוכנה לעבודה. כל העניין  ייקח יותר זמן בפעם הראשונה 

)כ-5 שעות(.

אנא וודא כי התופסן מחוזק היטב, כוון את המאוורר לפני הגברת מהירות באמצעות מתג המהירות 

)חלק 3(. למוצר יש 3 מהירויות איוורור: 

מצב כבוי - 0 | מהירות גבוהה - 1 | מהירות נמוכה - 2 תוכל לבחור מהירויות כרצונך. 

אנא כבה את המאוורר בגמר השימוש לצורך חיסכון באנרגיה.

במוצר קיימת תאורת לד במטרה להקל על השימוש בתנאי סביבת עבודה בחושך. 

לחץ על מתג תאורת הלד )חלק 6( כדי להדליק את האור. פונקציה זו נפרדת מהפונקציה של המאוורר.

למוצר מתאימה סוללת ליתיום חזקה מודל מס’ 18650. סוללה זו יכולה לאפשר למאוורר זמן עבודה 

של כ- 3 שעות לאחר טעינת הסוללה במלואה. השימוש במאוורר ובנורת הלד, בו זמנית, יצמצם במעט 

את משך זמן הפעילות. אנא טען את הסוללה ברגע שנורית החיווי, המעידה על אספקת הכוח, מהבהבת. 

במידה ובכל זאת תמשיך להשתמש באוורור במצב זה - אורך חיי הסוללה מתקצר. 

RANGERתיאור המוצר
keep the power on

המוצר משמש כמאוורר וכתאורה לברביקיו. להפעלתו נדרשת סוללת ליתיום במתח של DC 3.7 V, היא 

בטוחה, נוחה ונטענת. למוצר זה מערכת לוח פיקוד, המשמש לשליטה על עוצמת האיוורור, תאורת הלד 

והגנה על הטענת הסוללה. לדוגמא: לשם הגדלת יכולת השימוש בסוללה והגנה עליה מפני טעינת יתר, 

המאפשרת שימוש בטוח.

מידת רוחב התופסן של המוצר הוא 32 מ’’מ, מידת מפתח התופסן הוא 18 מ’’מ )במצב פתוח(. הוא עשוי 

ממתכת וקפיץ חזק, לטובת עמידתו בטמפרטורות גבוהות ומבטיח את הצמדותו האיתנה והבטוחה 

למכשירי ברביקיו שונים. אחרי מיקום המאוורר יש לנעול את התופסן )8( על ידי בורג נעילה )7(.

החלק של המאוורר מוחזק על ידי צינור מתכת גמיש אשר ניתן להתאמה. גמישות זו מאפשרת הטיית 

המאוורר ונורת הלד במגוון זווית. רשת המאוורר, דרכה יוצא האוויר מצופה בפלדת אל - חלד, להגנה מפני 

חלודה ולהקלה על ניקוי הרשת.

בכדי להבטיח את עמידותו של המוצר ואת היחס עלות-תועלת שלו, סוללת הליתיום ניתנת להחלפה 

ובנוסף קיימת אפשרות לחיבור באמצעות כבל USB, וכבל חיבור לרכב DC 12V, להקלת השימוש במוצר 

מחוץ לבית.

11 12 13

הוראות שימוש

מצב לא נכוןמצב נכון

אופן התקנת מאוורר על מנגל

הוראות הוצאת מאוורר והחזרה לאריזה:
1. בצע שלבים 1 עד 5 לפתיחת המאוורר

2. בצע שלבים 5 עד )הפוך( להחזרת מאוורר לאריזה



הוראות שימוש במטען לרכב:

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:

ודא שלמות ותקינות המטען.

אין להכניס או להוציא את המטען משקע הרכב בידיים רטובות.

אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

יש להרחיק את המטען מנוזלים.

במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית משקע הרכב 

ולפנות למעבדת שירות.

אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל המטען.

אין להניח חפצים על כבל המטען או להניח לו להתחמם יתר על המידה, 

שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

לפני ניקוי המטען יש לנתקו משקע הרכב.

יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי ומוכן לשימוש.

פרטי מטען לרכב:

שם המוצר וייעודו המסחרי: מטען לרכב לטעינת מאוורר ברביקיו

שם היצרן וכתובתו: "טיים", סין

שם היבואן וכתובתו: פלאש פאוור אירופה ישראל בע"מ, אשדוד, ישראל

 HHT- 001 :שם דגם ומס"ד

ארץ  ייצור: סין

RANGERזהירות
keep the power on

נא טען את הסוללה ברגע שנורית החיווי, המעידה על אספקת הכוח מהבהבת )חלק 4(. 
במידה והסוללה פועלת בכל זאת במצב זה - חיי הסוללה מתקצרים. קיימת אף אפשרות 

שלא ניתן יהיה לטעון את הסוללה מחדש.

התופסן של המכשיר עשוי ממתכת וקפיץ חזק עם מפתח רחב. אל נא תנסה את כוחו 
האלסטי של מפתח זה על ידי הכנסת אצבעות לתוכו. הדבר עלול להכאיב לאצבעותייך.

מוצר זה נמצא בקטגוריית המוצרים הפועלים במתח נמוך. אולם, משום שיש למוצר 
מערכת בקרת PCB - לוח פיקוד, אין להשתמש בו בגשם או ליד מזרקות מים. 

הדבר עלול להרוס את חלק ה - PCB. נא להשתמש במטלית לחה כדי לנקות את המוצר. 
אין לשטוף ישירות עם מים.

המוצר עשוי פלסטיק ומתכת העמידים בטמפרטורות גבוהות. עם זאת מומלץ להרחיק 
את המאוורר מאש, למרחק של יותר מ - 25 ס”מ לפחות בכדי למנוע נזקים פנימיים.

אנא בקש את עזרתו של אדם מקצועי להחלפת הסוללה. 
.2000 mah - הספק ,DC 3.7V סוללה ייעודית: מודל 18650, מתח

כאשר משתמשים בשקע המצת ברכב כדי לטעון את הסוללה, אנא וודא כי אספקת הכוח 
של הרכב היא DC 12V, אחרת מערכת ה - PCB יכולה לההרס כליל.
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1. לחץ על קצוות הידית
2. הסר את הרצועה )13(

1

1

2

2

אין לגעת באצבעות באזור זה כאשר 
מסירים את המאוורר מהברביקיו
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נא לקרוא הוראות שימוש לפני השימוש הראשון

סוללה בתוך הידית. נא להרחיק מהאש לאחר הבערת אש בברביקיו.

סוללה בתוך הידית. נא לא לשמור בטמפרטורה מעל C°45 מעלות צלזיוס.

נא לא לפתוח ולהחליף את הסוללה בעצמך, היעזר באיש טכני.

נא להרחיק ממקורות מים ע”מ לא להזיק לסוללה.



The product is controlled by PCB system, and is strictly debug 
before leaving factory. Before first usage, please charge the battery 
with USB plug (Input voltage DC5V) connected to computer directly 
or with USB power supply. If you are outdoor, you may charge with 
its car plug, but make sure your car power supplier is DC12V.

Battery charger hole (Part 5) is DCΦ3.2. To charger the battery, 
please make sure both fan and LED light are turned off. When 
battery charger, the power supply indicator (Part 4) is red, once it 
turns to green (need about 4 hours), that means battery is full and 
ready for work. It will take longer for first time (about 5 hours).

Please make sure the clamp is fixed firmly, adjust the fan before 
turning on fan speed switch (Part 3). The product has three fan 
speeds: off-0, speed 1, speed 2. You can choose as you like. 
Please turn off the fan once finished working to save energy.

The product also has LED light for easy use under bad environment. 
Push the LED light switch (Part 6) to open the light. This function is 
separate from fan function.

The product use strong lithium battery, model no. 18650. It can 
make the fan continuously work for about 3 hours after once full 
battery charge. Use both fan and LED light will reduce the working 
hours a little. Please charge battery once the power supply indicator 
(Part 4) is twinkle. It will reduce the battery life if you still use the 
fan under this condition.
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Usage Manual:

RANGER
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Instruction Manual

Please charge battery once the power supply indicator (Part 4) is 
twinkle. If it works still with low battery, not only reduce battery 
life, even may make the battery unchangeable anymore.

The clamp holder is made by metal and strong spring, with great
open mouth. So do not test the elastic force by put your fingers into 
open mouth. It may hurt your fingers.

The product belongs to low voltage product, but since it has PCB 
control system, do not use the product in rain or beside fountains.
Or else it may destroy the PCB part. Please use little alkaline water
to clean the product. Do not wash with normal water directly.

The products is made by plastic and metal which stands for high-
temperature, but still recommend to keep the fan away from fire 
more than 25cm at leastin order to avoid any housing destroy.

Please ask professional person to change the battery. Battery 
specification: model-18650, voltage-DC3.7V, Capacity-2000mah.

When use car plug to charge battery, please make sure your car 
power supply is DC12V, or else the PCB may be destroyed.
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Caution:
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