מדריך למשתמש
תנור חימום חשמלי אינפרא אדום
ZHQ2580-RM-LS

אנא קרא בעיון הוראות מפורטות אלו לפני השימוש במחמם ההלוגן החדש

יש לפרוק את האריזה של התנור ,לוודא כי כל הפריטים קיימים ושלא נשארו רכיבים בארגז ,וכי ראש התנור נקי מכל חומר
אריזה.
השתמש באיור המפורט ובצע את הצעדים הדרושים להרכבת התנור שלך.
אל תחבר את המחמם לאספקת החשמל עד שכל תהליך ההרכבה יושלם.
אין ל חבר את המחמם לאספקת החשמל במידה ואילו מהמרכיבים ,או כבל החשמל נפגעו באופן כלשהו.
אם יש לך ספק או התלבטות כלשהם מומלץ לפנות לספק שלך.
אזהרה :תנור זה אינו מצויד במכשיר לבקרת טמפרטורת החדר .אין להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר הם
מאוכלסים על ידי אנשים שאינם מסוגלים לצאת מהחדר בעצמם ,אלא אם כן השימוש הוא תחת פיקוח מתמיד.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל  3אלא אם כן הם תחת פיקוח תמידי.
זהירות  -חלקים מסוימים במוצר זה עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות .יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כאשר מדובר
במקום בו נמצאים ילדים או אנשים פגיעים.
זהירות
השתמש בתנור החימום רק באזור יציב ואופקי ,כך שכל רגלי הבסיס נמצאות במגע עם הרצפה( .במידה ותהיה הטיה של
התנור או נפילה ,מתג הניתוק האוטומטי יופעל).
 .1מקם את התנור בחוץ או בשטח פתוח גדול ,והרחק מכל חסימות כגון ענפים ,או ממקום בו התנור נמצא ליד כל חפץ
שיכול להיות מושפע מחום ,כמו רהיטים ,וילונות או חפצים דליקים אחרים (מרחק מינימלי של מטר אחד).
 .2אין לדחוף פריטים דרך ,לחסום או לכסות את סורגי המחמם.
 .3מומלץ לפעול לפי ההצעה הסטנדרטית :אין למקם את גוף החימום באופן מיידי מתחת ליציאת השקע.
 .4אין להזיז את התנור כאשר הוא מחובר לאספקת חשמל ,ויש לאפשר תמיד לתנור החימום למבואה להתקרר לפני
איחסונו.
 .5אין לגעת בתנור בעת השימוש.
 .6יש לדאוג לכך שהמידע לגבי מצב של המתגים השונים יראה ממרחק של  1מ '.
 .7יש למקם את היחידה במרחק של  100ס"מ מהקיר.
 .8אין להניח את התנור בסמוך לווילון ו  /או חפצים דליקים אחרים .אחרת תהיה סכנה להתלקחות.
 .9אין ללפף את כבל אספקת החשמל מסביב למכשיר.
 .10יש לטפל במכשיר בזהירות ולהימנע מרטט או מכה.
 .11יש לטפל במכשיר בזהירות ולהימנע מרטט או מכה.
 .12אם המכשיר נפגע ,יש לתקן אותו באמצעות חשמלאים מקצועיים.
 .13התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד .הוא אינו בטיחותי לשימוש באתר בנייה ,חממה ,אסם או אורווה ,היכן שיש אבק
דליק.

 .14ראש התנור פועל בטמפרטורה גבוהה במהלך עבודתו .נתק את התנור והמתן עד שיתקרר לפני הניקוי.
 .15אין להשתמש בתנור זה במקום בו קיים אויר צורב או נדיף ,כגון אבק ,קיטור ,גז וכדומה.
 .16אין להשתמש בתנור זה כמייבש כביסה או מייבש מגבות.
 .17אין להשתמש בתנור זה בסביבת גידול והפצת בעלי חיים.
 .18אין לטבול מכשיר זה במים לשם ניקוי.
 .19יש לחבר את המכשיר לשקע שנראה לעין ואשר ניתן להגיע אליו בקלות.
 .20עשויה להופיע נקודה כהה אחת על פני גופי החימום במהלך הדקות הראשונות לאחר הפעלת התנור .דבר זה תקין,
ולא ישפיע על ביצועי המכשיר.
 .21אל תשתמש בתנור זה עם שום גורם מתכנת ,טיימר ,מערכת שלט רחוק נפרדת או כל מכשיר אחר שמפעיל את
התנור באופן אוטומטי ,מכיוון שקיימת סכנת שריפה במידה והתנור מכוסה או ממוקם בצורה לא נכונה.
 .22מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות ,חושיות או נפשיות מופחתות ,או מי
שהינם מחוסרי ניסיון וידע ,אלא אם כן ניתנה להם הדרכה או פיקוח לגבי השימוש במכשיר באמצעות אדם האחראי
על בטיחותם.
 .23יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו בתנור.
 .24אם כבל החשמל נפגע ,יש להחליפו על ידי היצרן ,סוכן השירות שלו ,או אנשים מוסמכים בדומה ,על מנת למנוע
סכנה.

אזהרה
•

מכשירים אלו חייבים להיות מקובעים.

•

לפני התקנת הנורה או החלפתה ,תמיד יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל של .V220-240

התקנה
מחמם הפטיו  ZHQ2580-RM-LSבנוי מהרכיבים האיכותיים ביותר בהתאם לתקנות החוקיות הקיימות ומאושר לשימוש בטוח.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר ,אנא וודא שההתקנה נעשית על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות שלהלן,
תוך התחשבות מלאה בתקנות הנוכחיות .בעת השימוש בתנור ,אנא עקוב אחר ההוראות וההמלצות שלהלן בקפידה .חיבור
לאספקת חשמל  220-240וולט.
•

חשוב לוודא כי אספקת החשמל היא בעלת יכולת מספקת לעומס החשמלי הנדרש על ידי המכשיר המותקן.

•

התקנה.
מרחקים מינימליים נדרשים:
•

 500מ"מ מהקיר הצדדי.

•

 500מ"מ מהתקרה.

•

דרך כלל יש להציב תנורי חימום במרחק בטוח (מרווח ברור) של לפחות  2.0מ' מחומרים דליקים וקירות
זכוכית .אם מותקנים בסדנאות או במוסכים בהם משתמשים בצבעים דליקים או בעירים ,יש להתקין את
התנורים במרחק של לפחות  4.0מ' ממקור הסכנה.

•

אם התנורים ממוקמים באזורים שבהם מתבצעת צביעת ריסוס באופן כלשהו ,אין להשתמש בהם במהלך
פעולות הצביעה.

•

לעולם אל תשתמש בתנור באזורים מאובקים ונפיצים במיוחד.

תהליך הרכבה
שלב  :1יש להתקין את הצינור התחתון על הבסיס באמצעות הברגה.

שלב  :2יש לחבר את הצינור האמצעי לצינור התחתון על ידי הברגתם זה לזה.

שלב  :3יש לחבר את הצינור העליון עם הצינור האמצעי על ידי הברגתם יחד (זהה לשלב .)2

שלב  :4יש להני ח את תקע כבל החשמל דרך הבסיס ,צינור התחתון ,הצינור האמצעי והצינור העליון .ולחבר את תקע כבל
החשמל לשקע בראש התנור.

שלב  :5יש להכניס את ראש התנור לצינור העליון ,ולקבע אותו למקום באמצעות הברגים  8 * 4מ"מ.

שלב  :6יש לקבע את כבל החשמל בבסיס באמצעות הברגים .M4 * 4

שלב  : 7יש לקבע את התנור לרצפה .לנקב שלושה חורים ברצפה ,להתקין את התנור על ידי שלושה ברגי יתדות ברצפה,
להדק את הברגים באמצעות מפתח ברגים.

ציר תחתי
בורג יתדות
משטח קיבוע
בסיס מייצב

שלב  :8יש לשחרר את שני הברגים  M6 * 10באמצעות מפתח הברגים המשושה  Lכדי להשיג את הזווית הטובה ביותר של
ראש התנור ,ואז לחזק אותם שוב.

הפעלה
חבר את כבל החשמל לספק  220-240וולט  13אמפר ,הממוקם באזור יבש ובטוח.
•

כאשר המתג מורה ” “Iהתנור נמצא בהמתנה.

•

נגיעה ב-

בלוח ,זה  800ואט לחימום.

•

נגיעה ב-

בלוח ,זה  1600ואט לחימום.

•

נגיעה ב-

בלוח ,זה  2500ואט לחימום.

•

חזרה על הפעולה תגרום לכיבוי.

פעולה בשלט רחוק
•

לחץ על "

" ,זה  800ואט לתנור.

•

לחץ על "

" ,זה  1600ואט לתנור.

•

לחץ על "

" ,זה  2500ואט לתנור.

•

חזרה על הפעולה תגרום לכיבוי.

טיפול ותחזוקה
•

בזמן שהתנור מנותק מאספקת החשמל ,יש לנקות את הצד החיצוני של תנור הפטיו במטלית לחה .אין להשתמש
לעולם במנקים שוחקים או ממיסים או לטבול אותו במים.

•

כל תחזוקה או תיקון ,כולל החלפת צינור ההלוגן ,צריכים להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מוקד
שירות מומלץ.

מפרט טכני
•

ספק כוח  220-240וולט 50-60 ,הרץ.

•

הספק מקסימלי  2500ואט.

•

רמת בידוד .I

