
 

 00/3002מוצר: קומפקט 

 לקוח נכבד!

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

 שיבוטן בקיר.   PVCמכשיר זה נועד להרכבה על הקיר, ויש להרכיבו בתוך צינור 

תריס או רשת של ונטה על  להגנה מפני מגע ידיים, כניסת גופים זרים, גשמים, רוחות וכדומה, יש להרכיב מכסה 
 הצינור בצד החיצוני. המכסה יחובר בדבק או באמצעות ברגים. 

. אנא  אוררור באמצעות תנרת ארוכה. המוצר תוכנן כדי לאפשר CEEמוצר זה נעשה באופן אמנותי בהתאם לכללי 
. אין להשתמש  ההדרכהעקוב אחר ההוראות כדי להבטיח ביצועים, ואמינות מכנית וחשמלית ותשמור את העלון 

 במוצר זה ליישום אחר אלא אם כן צוין על ידינו. 

 אנא:

 . הלא ניזוק שהוונטההסר את האריזה ותוודא  ❖

 ההתקנה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.  ❖

  במקלחתהחלפת האוויר ו  לאוורור יש להשתמש במכשיר זה רק למטרתו שעבורה הוא נבנה, למשל ❖
 ומטרות דומות.   , שירותיםהבית

 אין להפעיל את המכשיר בנוכחות חומרים דליקים )אלכוהול, דלק וכו '(.  ❖

לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה נתק את אספקת החשמל למאוורר באמצעות התקנת מתג כפול או הסר את  ❖
התקע. כל פעולת תחזוקה וניקוי הדורשת פירוק היחידה צריך להיעשות רק על ידי מישהו שלו ההכשרה 

 הראויה והנדרשת לשם כך. 

מעת לעת, לפחות פעם בשנה או בתדירות גבוהה יותר מקרה של שימוש כבד, נקה או החלף את המסנן.  ❖
 באותה הזדמנות אנא וודא כי הלהבים אינם מעוותים או סדוקים, ומסתובב בחופשיות וללא תנודה. 

תקנה שגויה עלולה לגרום נזק  ההתקנה צריכה להתבצע על ידי צוות מוסמך בהתאם להוראות היצרן. ה ❖
 אשר היצרן לא יכול להיות אחראי.  נזק אחר לאנשים, לבעלי חיים 

העיקרית חייבת להיעשות על ידי כבל גמיש עם תקע או על  המאוורר הוא מכשיר קבוע ואספקת חשמל  ❖
 ידי מתג. 

 יעילות תפעול ולאפשר פעולההבטח כי יש מספיק אוויר לאספקת צרכני האוויר בחדר. זה כדי להבטיח  ❖
 או ישירות החוצה.  PVCתוך צינור   לתקינה של המאוורר. המאוורר יאוורר א

 ( 3)הסבר איורי בדף  הוראות הרכבה
 הסרת המסים באמצעות מברג.  – 1שלב  ❖
 הבנת אופן ההתקנה. ניתן לראות את זווית יניקת האוויר במבטים שונים.  – 2שלב  ❖
 החורים הנמצאים בבסיס הונטה לקדיחת החורים לקיר. סמן את  -   3שלב  ❖
 הסר את הונטה מהקיר, קדח את החורים והכנס את הדיבלים לקיר.  -   4שלב  ❖
 הצמד את הונטה למקומה והדק את הברגים.  -   5שלב  ❖

 חיבור חשמלי )יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד(  -   6,7שלבים  ❖

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

 הקפד לחזק את כבל הזינה בעזרת התקן התפיסה.  ❖
 כל הדגמים הינם מטיפוס בידוד כפול ואין לחבר הארקה.  ❖
 חיבור הזינה ייעשה דרך מפסק דו קוטבי.  ❖



 

 החשמלאי יחבר:  ❖
 ~את חוט הפזה למהדק המסומן 

 0סומן את חוט האפס למהדק המ 
 הרכב את המכסה למקומו והברג את בורג המכסה. ❖

 החזר את מכסה הוונטה למקומו.  ❖
 

 לתשומת לב החשמלאי: **

, בהתאם לחוק החשמל, כלומר במרחק של  3כאשר המכשיר מותקן באמבטיה, יש להתקינו באזור 
 מטר מהאמבטיה או המקלחון.  1.5ות לפח 

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

 דגש לניקוי 

 יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק שהצטבר. 

 אזהרה: לפני כל טיפול בונטה, כגון ניקוי או תיקון יש לנתק את הונטה מזרם החשמל. 

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

 

 שילוב טיימר במערכת 
ניתן לרכוש ונטה שמורכב בה טיימר לשימוש בחדרי שירותים, אמבטיות ומקומות הדורשים איוורור 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. 

 החשמלאי יחבר:  ❖
 ALאת חוט "המנורה" למהדק המסומן 

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

 

 שנים. הקפדה על ההוראות תאפשר לכם שימוש יעיל לאורך 

 

 

 

 

 בדף הבא, הוראות איוריות להתקנה ➔

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הסבר איורי להתקנות: 

 

 



 

 

 

 


