הוראות התקנה ,תפעול ותחזוקה של שואב אוויר Duct in Line 100/130










יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד
חובה לוודא קיום פתח נאות של כניסת אוויר לחדר (עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר).
יש לוודא שלא תהיה זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך
החדר .אין להתקין את המכשיר במקום עם טמפרטורה גבוהה מ ,400C -במקום בו יש ריכוז שומנים גבוהה
או חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר (גשם ,שמש ,שלג וכו') ,או באזורים בהם אין גישה למכשיר.
המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-פאזי ( )230V, 50Hzבעזרת כבל תקני ,דרך מפסק דו קוטבי ,בחיבור
2
קבוע ע"י  2או  3חוטים בחתך של  1-1.5מ"מ
מומלץ למקם את המכשיר במרחק של לפחות מטר אחד מעיקול בצינור או מאחד מפתחי היניקה או ההוצאה
של האוויר ,עפ"י נפח האוויר הדרוש ובכל מקרה עם צינור שאורכו אינו עולה על  5מ'.
אזהרה :המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה
מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישי.
לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצב  OFFומקור החשמל מנותק
ו לוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקרי כל עוד המכשיר בטיפול.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות ,חושיות או שכליות מופחתות ,או
עם העדר ניסיון וידע .אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי
לבטיחותם .ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות התקנה (עפ"י השרטוט המצורף)



לפני ההתקנה יש לוודא שהפרופלור של המכשיר שלם ,תקין ונע בחופשיות ואין עצם זר או אחר בתוך
המכשיר וכן שכיוון זרימת האוויר הוא עפ"י כיוון החץ שעל המכשיר.
חבר את התושבת בתליה לקיר/לתקרה ,מכם את המכשיר .אז את הצינורות לפתח הכניסה והיציאה (חשוב
שקוטר צינורות הכניסה והיציאה יהיו תואמים לקוטר המכשיר) והדק באמצעות חבק או אמצעי אחר

חיבורי החשמל
 פתח את הברגים ( )Aוהסר את המכסה (.)B
 חורר פתח באטם כניסת כבל החשמל ( ( Cבגודל המתאים (כך שתמנע כניסת נוזלים או אחרים דרך הפתח,
במידת הצורך יש לאטום את כדי לשמור על רמת הבידוד כמוצהר ע"י היצרן) .העבר דרכו את החוט ומקם
אותו בין הגוף ( )Fוהמכסה (.)B
 חבר את כבל החשמל אל המהדקים ( )Dומקם אותם במקומם
 סגור את המכסה ( )Bוהדק את הברגים ()A
במכשיר שמותקן בו קוצב זמן (טיימר)
 חיבור המכשיר באמצעות קוצב הזמן יגרום למכשיר (לאחר שהופעל בצורה יזומה באמצעות מתג) להמשיך
לעבוד למשך זמן נוסף ,כפי שיקבע באמצעות הבורר ,לאחר סגירת המתג.
 סובב את כפתור הקוצב עם כיוון השעון עפ"י הצורך
 במידה וקוצב הזמן אינו בשימוש מומלץ לנתק אותו ולחבר את המכשיר ישירות
הוראות תחזוקה
 יש לנתק את הצינורות המחוברים אל המכשיר ולפרק אותו כמתואר בהוראות ההתקנה.
 יש לנקות בעזרת מטלית את הפרופלור והדפנות הפנימיות של המכשיר תוך הימנעות משימוש בחומרי ניקוי
שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר .בסיום יש להרכיב את המכשיר עפ"י הוראות ההתקנה המובאות

