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CB-100 CB-100 TIMER

Lights or another charge
Luces u otra carga

CB-100 H

Lights or another charge
Luces u otra carga

CB-100 C



  

  CB100 :שואבי אווירותחזוקה של תפעול , (עפ"י השרטוטים המצורפים) הוראות התקנה

  כללי:

 מטר מהרצפה 2.30ובגובה מינימלי של  יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.  
  עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר לחדר כניסת אווירנאות של חובה לוודא קיום פתח)(.  
  זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך  א תהיהשליש לוודא

ו יש ריכוז שומנים גבוהה, במקום ב, C040 - במקום עם טמפרטורה גבוהה מ :להתקין את המכשיר אין. החדר
 .גישה למכשירבאזורים בהם אין ו חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש, שלג וכו')

 230פאזי (-המכשירים מיועדים לחיבור למקור חדV, 50Hzבחיבור ) בעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי ,
 .אין צורך בחיבור הרקה) - class IIרמת ב(המכשיר מבודד  2מ"מ 1.5-1חוטים בחתך של  3או  2קבוע ע"י 

  או בעלי הבנה  פיסיות ומנטליות וילדים מוגבלויותע"י בעלי ומשחק אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש
 יטחונם האישי.מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ב

  לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצבOFF ומקור החשמל מנותק 
  .כל עוד המכשיר בטיפול לוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקריו

  התקנההוראות 

 המכשיר האוויר של אתיצי צינור פתחעפ"י גודל קוטר הדרוש יש לקדוח חור בקיר ל 
 יש להסיר את הכיסוי הקדמי  להתקנה)A( גיםע"י שחרור הבר )בעזרת  במקום המיועדולמקם את המכשיר  )1

  .בעזרת ברגים
  הכיסוי שבצד המכשיר לפתוחיש )F (חוט  הדקיםלמ יםאת החוט קבעלו ע"מ לאפשר מעבר החוט החשמלי)

 ).3ולהדק אותם למכשיר ( )Lוחוט חום למהדק המסומן ב  Nכחול למהדק המסומן ב 
  יש להשיב את הכיסוי הקדמי למקומוכעת 

  קוצב זמן /טיימרבמכשירים בהם מותקנים: 

  חוט נוסף לחיבור בכניסה המסומנת בפאזה חוזרת (להוסיף ישT( 
 דקות 3-15למשך ) 4( הזמן קוצב(עם כיוון השעון) את  ניתן לכוון 
 

  הוראות תחזוקה
  ראשית יש לוודא כי המכשיר מנותק ממקור הזרם ומתג ההפעלה במצבOFF 
  בעזרת מטלית ולהימנע להסיר את הגריל הקדמי ולנקות אותו ואת החלקים החיצוניים של המכשיר יש

 . משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר
 ה ויבשה לניקוי פנים המכשירניתן להשתמש במברשת עדינ 
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