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 00622א. תעשיה רמלה  0202רח' העבודה ת.ד. 
 9020229-20פקס:        9020229-20טל: 

 
 CF200עלון הדרכה לדגם טורבו 

 
 לקוח נכבד,

 
 חברת ונטה מברכת אותך על קניה מוצלחת של מכשיר איכותי.

 
 .מכשיר זה נועד להרכבה על הקיר ו/או על התקרה 
  מכשיר טורבוCF200 " מ"מ(. 011) 4מיועד לצינור בקוטר 
 בשני צדדיו. בהרכבה על הקיר או על התקרה, על הצינור להיות מבוטן בקו ישר עם הקיר 
  להגנה מפני כניסת גופים זרים, גשמים, רוחות וכדומה, יש להרכיב על קצה הצינור, בצד

 החיצוני, מכסה רשת או תריס.
 

 הוראות לפתיחת המכשיר:
הסר את המכסה מהמאוורר ע"י הסרת שני כיסויי הברגים והסר את שני ברגי הפיליפס  .0

 המחוזקים.
 בל, והכנס את כבל הזינה למקומו.החורים וכניסת הכ 4סמן את מקום  .2
 הדק כבל הזינה לגוף המוצר באמצעות גשר מהדק. .3
 

 יש לוודא חיבור הארקה כנדרש* חיבורי החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מורשה בלבד. 

ניתן לחיבור חשמלי בעזרת מפסק רגיל של התאורה או בעזרת ווסת מהירות  CF200טורבו 
 תוצרת חברת ונטה.

 
 לאי:לתשומת לב החשמ

 

 אין לחבר את המכשיר לחשמל אלא לאחר הצמדתו לקיר באמצעות ברגים . 
 

  בהתאם לחוק החשמל, כלומר  3כאשר המכשיר מותקן באמבטיה, יש להתקינו באזור
 מטר. 2.3מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של  0.1במרחק של לפחות 

 יש להמנע מלגעת בכנפיים כדי לא להוציאן מאיזון. 

 .לאחר ניקוי יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לזרם החשמל 

 .יש לוודא שהתקנת המפוח יבוצע באמצעים שיבטיחו ניתוק כל קוטבי 

  יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע זרימה חוזרת של גזים, שמקורם בצינור הפליטה
 של העובדים בגז או באש אל תוך החדר.

 
 ניקוי

 .יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל לפני כל פעולת אחזקה 
  יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק שהצטבר על המכסה. את המכסה הקדמי ניתן

 לפרק ולטבול במים פושרים וסבון.
 .אין להשתמש בחומצה ובחומרים התוקפים פלסטיק 
 .יש להמנע מלגעת בכנפיים כדי לא להוציאן מאיזון 
 לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לזרם החשמל. לאחר ניקוי יש 
 

 שילוב טיימר )השהייה( במערכת
 ניתן לרכוש מכשיר טורבו שמורכב בו טיימר לשימוש במקומות הדורשים אוורור מוגבר.

 
הפעלת המכשיר נעשית בשילוב עם התאורה. מיד עם הפעלת התאורה מתחילה הונטה לפעול 

 ד מספר דקות לאחר כיבוי התאורה. הונטה מפסיקה לפעול בצורה אוטומטית.וממשיכה לפעול עו
 זמן ההשהייה ניתן לוויסות אך הדבר יעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
 החשמלאי יחבר את המכשיר על פי סכימה חשמלית המצורפת לאריזה.


