
 כל הדגמים  –עלון הדרכה למפוח קווי 
 

 לקוח נכבד 
 ( בע"מ  מברכת אותך על קניה מוצלחת של מכשיר איכותי ממגוון מוצריה.  1996חברת ונטה שיווק ) 

 
 הרכבה
 התקן את המוצר אל תוך קו קיים או מתוכנן במקום המיועד לו כך שהמנוע עם גלגל הלהבים   •

 יהיה בצד היניקה.         
 המוצר זהה בחיבוריו )כניסה / יציאה( כך שניתן להופכו לכיוון הזרימה הרצוי.  מבנה       
 הערה: המוצר מסתובב בכיוון אחד בלבד ואסור לשנות את כיוון סיבוב המנוע.       
הדק את צינור תעלת זרימת האוויר אל צוואר המוצר ע"י חבק פלסטי כאשר הצינור גמיש או   •

 שיח. ע"י אמצעי אחר כאשר הצינור ק
כאשר החיבור מתבצע בקו צינור גמיש יש לתמוך או לתלות את המוצר כך שלא יווצר כיפוף   •

 או עיוות שיגרמו להפרעות בזרימת האוויר.
ניתן להרכיב אל תוך מחיצה או קיר באמצעות חיבור אל צינור קשיח המותקן אל מחיצה או   •

צורך הידוק לצוואר המוצר. מבוטן אל קיר קיים. יש להקפיד להשאיר שפת צינור גלוייה ל
במקרים אלה מומלץ להרכיב מכסה הגנה חיצוני. ניתן להרכיב תריס חיצוני רק כאשר כיוון  

 זרימת האוויר הוא אל התריס כלומר כיוון הזרימה החוצה.

כאשר המוצר יורכב מחוץ למבנה יש להרכיב כיסוי חיצוני ולחבר לפתח הגלוי צינור זוויתי   •
 ולהפנותו כלפי מטה.

 

 ! חשמלאי מורשה בלבדחיבור החשמל יעשה ע"י   •
 

 חיבור החשמל יעשה על פי שרטוט המצורף על מכסה הקופסא הפנימי ע"י   •
 !חשמלאי מורשה בלבד             

 כאשר המוצר מסופק עם מפסק הפעלה אלקטרוני יש להשתמש בהנחיות מצורפות.  •
 בהנחיות המצורפות.  ( יש להשתמשTIMERכאשר המוצר מסופק עם מנגנון השהייה ) •
 במכשיר בו קיים סימון הארקה יש לוודא חיבור הארקה הן למכשיר והן לרשת החשמל. •

 
 

 ניקוי ותחזוקה 
 המוצר אינו דורש כל טיפול או שירות. בכל מקרה אין לבצע כל פעולה אלא לאחר שהמוצר נותק  

 מזרם החשמל!.
 כל סיבה שהיא. מאזהרה! אסור לחסום או להכניס כל חפץ אל פתחי המוצר 

 
 הקפדה על ההוראות תאפשר לך שימוש מהנה לאורך שנים.
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