
 תקנה על זכוכיתה

 

 

INSTALLATIE OP ENN GLAS

INSTALATION SUR VERRE

INSTALAÇÃO EM VIDRO
INSTALLATION ON GLASS

INSTALACIÓN EN CRISTAL
INSTALLATIE OP ENN WAND
INSTALAÇÃO EM PAREDE

INSTALACIÓN EN MURO
INSTALATION AU MUR
INSTALLATION ON WALL Hole Model

החור קוטר דגם

186 160

224 190

270 225

340 300

400 350

470 400
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  LHV :שואבי אוויר מסדרתותחזוקה של תפעול , 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(). 
  שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך  זרימה של גזים שלא תהיהיש לוודא

ובמקומות בעלי האפיונים של פינוי שמן ושומנים; אזורים עם חומרים מאכלים, חומרי נפץ, או נוזלים  החדר
, -C0 5ונמוכה מ  C040 -במקום עם טמפרטורה גבוהה מ :להתקין את המכשיר אין. דליקים, גזים או קיטור

  .באזורים בהם אין גישה למכשירו למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש, שלג וכו'(חשוף 
 המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-( 230פאזיV, 50Hzבעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי ) בחיבור ,

 .ן צורך בחיבור הרקה(אי - class IIרמת ב)המכשיר מבודד  2מ"מ 1.5-1חוטים בחתך של  3או  2קבוע ע"י 
  או בעלי הבנה  מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדיםע"י בעלי ומשחק אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש

 המכשיר מיועד לשימוש ביתי או דומה. יטחונם האישי.מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ב
 ב לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצOFF ומקור החשמל מנותק 

 .כל עוד המכשיר בטיפול לוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקריו

  התקנההוראות 

לפני התקנה יש לבדוק כי הפרופלור תקין ואין בו עיוות או ההתקנה צריכה להתבצע עפ"י השרטוטים המצורפים. 
 חר שעלולים להפריע לתנועה חופשית.פגם כלשהוא והוא יכול להסתובב בחופשיות ואין כל חפץ או א

 חיבור החשמל

מ"מ והחוטים  3עם הפרדה מינימלית בין החיבורים של לפחות  P2על חיבור החשמל צריך להיות מפסק של 
. יש לוודא (LHV 190, 225, 350, 400)עבור דגמים  עם חיבור להארקה 2מ"מ 1.5-1בחתך של  צריכים להיות

ת הכבל של חשש כזה יש לחתום את אזור כניסשאין מגע של מים או נוזלים אחרים בחוטים החשמליים. במקרה 
מקור החשמל. באמצעות סיליקון. כמו כן מומלץ במקרה של העדר שימוש לתקופה ארוכה, לנתק את המכשיר מ
 בסיום ההתקנה יש לוודא שכל החיבורים בוצעו כהלכה וגם שהפרופלור מסתובב בצורה חופשית.

 הוראות תחזוקה

  .לפני כל פעולת ניקיון יש לוודא כי המכשיר מנותק ואין אפשרות להפעילו גם בטעות תוך כי פעולת הניקיון 
  ר. את הפרופלור ופתחי כניסת האווייש לנקות בעזרת מטלית 
  ניתן להשתמש במברשת עדינה להימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיריש .

 ויבשה לניקוי פנים המכשיר
 
 
 
 
 
 
 

 התקנה על קיר

 

INSTALLATIE OP ENN GLAS

INSTALATION SUR VERRE

INSTALAÇÃO EM VIDRO
INSTALLATION ON GLASS

INSTALACIÓN EN CRISTAL
INSTALLATIE OP ENN WAND
INSTALAÇÃO EM PAREDE

INSTALACIÓN EN MURO
INSTALATION AU MUR
INSTALLATION ON WALLHole Model

החור
קוטר קוטר B A דגם

185 170 170 170 160

224 199 200 200 190

270 235 235 235 225

340 300 310 310 300

400 350 360 360 350

470 400 400 400 400



 

  LHV :שואבי אוויר מסדרתותחזוקה של תפעול , 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(). 
  שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך  זרימה של גזים שלא תהיהיש לוודא

ובמקומות בעלי האפיונים של פינוי שמן ושומנים; אזורים עם חומרים מאכלים, חומרי נפץ, או נוזלים  החדר
, -C0 5ונמוכה מ  C040 -במקום עם טמפרטורה גבוהה מ :להתקין את המכשיר אין. דליקים, גזים או קיטור

  .באזורים בהם אין גישה למכשירו למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש, שלג וכו'(חשוף 
 המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-( 230פאזיV, 50Hzבעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי ) בחיבור ,

 .ן צורך בחיבור הרקה(אי - class IIרמת ב)המכשיר מבודד  2מ"מ 1.5-1חוטים בחתך של  3או  2קבוע ע"י 
  או בעלי הבנה  מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדיםע"י בעלי ומשחק אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש

 המכשיר מיועד לשימוש ביתי או דומה. יטחונם האישי.מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ב
 ב לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצOFF ומקור החשמל מנותק 

 .כל עוד המכשיר בטיפול לוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקריו

  התקנההוראות 

לפני התקנה יש לבדוק כי הפרופלור תקין ואין בו עיוות או ההתקנה צריכה להתבצע עפ"י השרטוטים המצורפים. 
 חר שעלולים להפריע לתנועה חופשית.פגם כלשהוא והוא יכול להסתובב בחופשיות ואין כל חפץ או א

 חיבור החשמל

מ"מ והחוטים  3עם הפרדה מינימלית בין החיבורים של לפחות  P2על חיבור החשמל צריך להיות מפסק של 
. יש לוודא (LHV 190, 225, 350, 400)עבור דגמים  עם חיבור להארקה 2מ"מ 1.5-1בחתך של  צריכים להיות

ת הכבל של חשש כזה יש לחתום את אזור כניסשאין מגע של מים או נוזלים אחרים בחוטים החשמליים. במקרה 
מקור החשמל. באמצעות סיליקון. כמו כן מומלץ במקרה של העדר שימוש לתקופה ארוכה, לנתק את המכשיר מ
 בסיום ההתקנה יש לוודא שכל החיבורים בוצעו כהלכה וגם שהפרופלור מסתובב בצורה חופשית.

 הוראות תחזוקה

  .לפני כל פעולת ניקיון יש לוודא כי המכשיר מנותק ואין אפשרות להפעילו גם בטעות תוך כי פעולת הניקיון 
  ר. את הפרופלור ופתחי כניסת האווייש לנקות בעזרת מטלית 
  ניתן להשתמש במברשת עדינה להימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיריש .

 ויבשה לניקוי פנים המכשיר
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