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 לקוח נכבד!
 ( בע"מ מברכת אותך על קניה מוצלחת.1996חברת ונטה שיווק )

 שיבוטן בקיר. PVCמכשיר זה נועד להרכבה על הקיר, ויש להרכיבו בתוך צינור 
רוחות וכדומה, יש להרכיב מכסה תריס או להגנה מפני מגע ידיים, כניסת גופים זרים, גשמים, 

 רשת של ונטה על הצינור בצד החיצוני. המכסה יחובר בדבק או באמצעות ברגים.
, אותם ניתן להשיג בונטה. יש לבטן את הצינור, כאשר הוא מונח בקו PVCיש להשתמש בצינורות 

ס"מ לצורך  7 -הצינור כ ישר עם צידו הפנימי והחיצוני של הקיר. בצידו החיצוני של המבנה יבלוט
מכשיר זה אינו מיועד להוצאת אויר מארונות חשמל או ארונות הרכבת מכסה חיצוני מרובע.

 תקשורת ומיחשוב.
 

 הרכבה
 הונטה והסר את המכסה. הבורג בצדהסר את  ❖
 הצמד את הונטה למקומה בתוך הצינור. ❖
 סמן את החורים הנמצאים בבסיס הונטה לקדיחת החורים לקיר. ❖
 ת הונטה מהקיר, קדח את החורים והכנס את הדיבלים לקיר.הסר א ❖
 הצמד את הונטה למקומה והדק את הברגים. ❖

 
 חיבור חשמלי )יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד(

את כבל הזינה ניתן להכניס לונטה דרך החור העגול בבסיס, או ניתן לחתוך את המכסה  ❖
 במקום המסומן להכנסת כבל מהצד.

 זינה בעזרת התקן התפיסה.הקפד לחזק את כבל ה ❖
 כל הדגמים הינם מטיפוס בידוד כפול ואין לחבר הארקה. ❖

 חיבור הזינה ייעשה דרך מפסק דו קוטבי. ❖
 החשמלאי יחבר: ❖

 ~את חוט הפזה למהדק המסומן 
 0את חוט האפס למהדק המסומן 

 המכסה. בורגהרכב את המכסה למקומו והברג את  ❖
 

 לתשומת לב החשמלאי:
, בהתאם לחוק החשמל, כלומר במרחק של 3מותקן באמבטיה, יש להתקינו באזור כאשר המכשיר 

 מ'. 2.3מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של  1.5לפחות 

אזהרה: יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת זרימה חוזרת של גזים לתוך החדר, הגזים שהם 
 אחריםתוצאה של זרימה פתוחה של גז או מכשירי אש פתוחים 

 ניקוי
 יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק שהצטבר.

 אזהרה: לפני כל טיפול בונטה, כגון ניקוי או תיקון יש לנתק את הונטה מזרם החשמל.
 לאחר ניקוי יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לזרם החשמל.

 
 שילוב טיימר במערכת

לשימוש בחדרי שירותים, אמבטיות ומקומות הדורשים איוורור ניתן לרכוש ונטה שמורכב בה טיימר 
מוגבר. הפעלת הונטה נעשית בשילוב עם התאורה ע"י מפסק משותף לונטה ולתאורה. מיד עם 

הפעלת התאורה, מתחילה הונטה לפעול וממשיכה לפעול עוד מספר דקות לאחר כיבוי התאורה. 
 הונטה מפסיקה לפעול בצורה אוטומטית.

 יחבר:החשמלאי  ❖
 ALאת חוט "המנורה" למהדק המסומן 

 0את חוט האפס למהדק המסומן 
 ~את חוט "הפזה הקבועה" למהדק המסומן 

 
 הקפדה על ההוראות תאפשר לכם שימוש יעיל לאורך שנים.
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