הוראות הדרכה הפעלה למצנן מים אוויר

אנא קראו ושמרו מדריך הפעלה זה

תרשים המוצר

לוח בקרה
לוח נפתח
לוח אחורי
לוח צידי
לוח קדמי
תריסים מסתובבים אנכיים
תריסים מסתובבים אופקיים

פתח כניסת מים
מיכל מים

מפלס מים

גלגלים

ניקוז מים

תרשים חשמלי

מתג

בורר
מנוע סנכרוני

קבל
משאבת מים

תוכן האריזה
דגם
KD-90A
KD-120A

כמות (יחידות)
1
1

מדריך למשתמש
1
1

מסגרת (ערכה)
1
1

נתונים טכניים
דגם
KD-90A
KD-120A

וולט
~220V
~220V

הרץ
50Hz
50Hz

הספק
160W
300W

כללי בטיחות:
.1
.2
.3
.4

.5

לפני ביצוע תחזוקה ,וודאו כי המכשיר כבוי ונתקו אותו מהחשמל.
על מנת להימנע מהתחשמלות ,אנא השתמשו בשקע עם הארקה.
כאשר כבל החשמל ניזוק ,יש להחליף אותו באמצעות היצרן או מרכז תיקון שאושר על ידי היצרן.
אין לאפשר לאנשים (כולל ילדים) בעלי לקויות התנהגותיות לגעת במכשיר זה או להשתמש בו ,אלא אם אדם כשיר
מבחינה התנהגותית משגיח עליהם או מדריך את השימוש במכשיר .אין לאפשר לילדים לשחק עם מכשירים
חשמליים.
אין למקם את כבל החשמל של מכשי ר זה מתחת לשטיח או כיסוי דומה .אין להניח רהיטים או חפצים אחרים על
כבל החשמל .יש להימנע ממיקום כבל החשמל במקום בו הוא עלול לגרום לאנשים למעוד.

שימו לב:
מכשיר זה עלול להפיק ריח מוזר בעת השימוש הראשון בו .הדבר תקין ,והריח יעלם לאחר מספר שעות שימוש.

עיקרון הפעולה של קירור באמצעות צינון :
קירור באמצעות מצנן הינו שיטת קירור חסכנית במיוחד .ניתן לקרר את האוויר כאשר הוא עובר דרך המכשיר ,והאוויר
הצח לאחר הקירור מקרר את הגוף .הדרך הטובה ביותר להשתמש במכשיר היא למקם את המכשיר מול פתחי אוויר
כגון דלתות וחלונות ,כך שהוא ממוקם במסלול אוורור ממנו הוא יכול לשאוב אוויר צח ולהמשיך את זרימת האוויר.

שיטת פעולה:
א .על מנת להבטיח יעילות ,יש למקם את המכשיר מול דלת פתוחה או חלון פתוח .כמו כן ,יש לוודא שישנם
דלתות/חלונות פתוחים על מנת לאפשר זרימת אוויר חלקה.
ב .וודאו כי הוילון הרטוב נקי כאשר משתמשים במכשיר בקיץ.
ג .לפני כיבוי ,אנא הפעילו את מצב "מאוורר" בנפרד במשך  30דקות על מנת לייבש את הוילון הרטוב.
ד .לפני אריזת המכשיר בסוף העונה ,אנא בצעו את הדברים הבאים:
 רוקנו וייבשו את מיכל המים נקו את הוילון הרטוב -הפעילו את המכשיר במצב "מאוורר" בלבד במשך  30דקות על מנת לייבש את הוילון הרטוב.

הוראות התקנה:
התקנת הגלגלים
לאחר הסרת אריזת הקרטון ,הוציאו את ארבעת הגלגלים והברגים והתקינו אותם בתחתית מיכל המים כפי שמוצג באיור.
לאחר השלמת ההתקנה ,התקדמו לשלב הבא.

גלגל מסתובב
(ללא מעצור)

גלגל מסתובב
(ללא מעצור)
גלגל מסתובב
(עם מעצור)

גלגל מסתובב
(עם מעצור)

שיטת הפעלה:
א .הוספת מים
כפי שמוצג באיור ,פתחו את פתח הזרקת המים או והזריקו מים נקיים ,עד שתצוגת המים מתמלאת .אין לאפשר
מילוי יתר של המיכל.

ב .שליטה מכנית
•
•
•
•
•
•

פתחו את הדלתות והחלונות על מנת לאפשר זרימת אוויר.
סובבו את המתג עם כיוון השעון על מנת להפעיל את המכשיר.
סובבו את משאבת המים עם כיוון השעון על מנת לקבל אפקט קירור.
סובבו עם כיוון השעון על מנת לבחור הילוך ראשון ,הילוך שני ,הילוך שלישי.
הילוך סיבוב  6 ,3~1מצבים אפשריים.
סובבו את ידית מהירות האוויר עם כיוון השעון על מנת לבחור מהירות אוויר חלשה ,בינונית או גבוהה.

תיקון ותחזוקה:
אזהרה :לפני ביצוע תחזוקה במכשיר ,יש לנתק אותו מהחשמל.
א .הסרת הלוח האחורי והוילון הרטוב

הסירו את הברגים שעל הלוח האחורי ולאחר מכן דחפו את הלוח האחורי כלפי מעלה בכיוון המוצג באיור.

משכו את החלק התחתון של הלוח האחורי כלפי חוץ ולאחר מכן משכו אותו כלפי מטה על מנת להסיר אותו.

ניקוז מיכל המים
ה סירו את השסתום של מיכל המים ,הטו את המכשיר על מנת לנקז את המים.

תקלות ופתרונות:
תקלה
 .1מאוורר הקירור אינו עובד
 .2המכשיר אינו שואב מים

 .3המאוורר אינו מסתובב

 .4התריסים אינם זזים
 .5ישנה נזילה במיכל המים

פתרון
 1.1כבל החשמל אינו מחובר כראוי.
 1.2אנא וודאו כי מתג החשמל נמצא במצב ”.“ON
 2.1משאבת המים אינה נדלקת .אנא וודאו כי משאבת
המים נמצאת במצב ”.“ON
 2.2מפלס המים נמוך מדי .אנא הוסיפו מים וודאו כי פעולת
הקירור מופעלת.
 2.3משאבת המים ניזוקה .אנא החליפו את משאבת המים.
 3.1בדקו כי מקור הכוח מחובר כראוי.
 3.2ודאו כי המתג נמצא במצב "."ON
 3.3אם ההארקה מחוברת ,אנא בדקו אם יש קצר.
 4.1אנא העבירו את מתג הסיבוב למצב ”.“ON
 5.1אנא בדקו אם שסתום הניקוז סגור היטב.

מסמר לקיבוע הוילון הרטוב

לוח אחורי

מסמר לקיבוע הוילון הרטוב
וילון רטוב

להב אוורור

מנוע סינכרוני

מכסה עליון

לוח בקרה

מנוע

משאבת מים
שסתום משאבת מים
גלגלים

תעודת אחריות
תקופת אחריות

שנה אחת

שם:
כתובת:
תאריך רכישה:
טלפון:
 .1מוצר זה מגיע עם תעודת אחריות ללא תשלום בכפוף לשימוש רגיל בשנה הראשונה מרגע ביצוע הרכישה.
 .2החלפת חלקים לאחר המועד האחרון שהוגדר בפריט הקודם תהיה כרוכה בחיוב עבור התיקונים.
 .3במהלך תקופת האחריות ,במקרים הבאים ,לא תוכלו לקבל שירותי תיקון בחינם:
 )1אי-יכולת להציג את תעודת אחריות זו
 )2שימוש לא נכון או ביצוע תיקונים או שינויים על ידי המשתמש המובילים לנזק למכשיר
 )3מקרים בהם המכשיר מלוכלך כתוצאה מהשימוש בו
 )4תקלות הנגרמות מאסונות טבע ,נפילות ,התנגשויות ,מתח לא תקין
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