הוציאו את המחמם מהאריזה וודאו שכל הפריטים נמצאים ושאין מרכיבים שנשארו
בקופסא ושאין חומרי אריזה על ראש המחמם.

הוראות שימוש
מחמם פטיו חשמלי
ZHQ2080-RM-S-ADC

השתמשו בתרשים ועקבו אחר שלבי הרכבת המחמם.
אין לחבר את המחמם למקור מתח עד שתהליך ההרכבה הושלם.
אין לחבר את המחמם למקור מתח אם אחד המרכיבים או כבל החשמל ניזוקו בצורה כלשהי.
במקרה של ספקות ,יש ליצור קשר עם הספק שלכם.

שימו לב :המחמם הזה אינו כולל מכשיר השולט בטמפרטורת החדר .אין להשתמש במחמם
זה בחדרים קטנים כאשר הם מאוכלסים על ידי אנשים שאינם יכולים לעזוב את החדר
בכוחות עצמם ,אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח באופן תמידי.
אין לתת לילדים מתחת לגיל  3להתקרב למכשיר אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח באופן
תמידי.
אזהרה :חלקים מסויימים של מכשיר זה יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות במיוחד ולגרום
לכוויות .יש להיות זהירים במיוחד כאשר ישנם ילדים ואנשים פגיעים בקרבת המכשיר.

אנא קראו הוראות אלה בעיון לפני שאתם עושים שימוש במחמם ההלוגן
החדש שלכם

המכשיר ואפשרו לו להתקרר לפני ניקוי.
 .15אין להשתמש במכשיר הזה במקום הכולל קאוסטיות או אוויר נפיץ ,כגון אבק,
אדים ,גז וכד'.

אזהרה

השתמשו במחמם על גבי משטח אופקי וקשיח שכל רגליו נמצאים במגע עם הרצפה.
)במקרה שהמחמם נטוי או נופל מתג הכיבוי האוטומטי ידלק(.
 .1מקמו את המחמם מחוץ לבית או באיזור גדול ופתוח ,הרחוק ממחסומים כגון

 .16אין להשתמש במכשיר זה כמייבש מגבות או בדים אחרים.

ענפים ,ומחפצים שיכולים להיות מושפעים על ידי חום ,כגון רהיטים ,וילונות

 .17אין להשתמש במכשיר זה במקום בו מגדלים חיות.

וחפצים דליקים אחרים )מרחק של מטר לפחות(.

 .18אין לשים מכשיר זה במים לצורך ניקוי.

 .2אין להכניס חפצים אל תוך המחמם או לכסות את רשת המחמם.

 .19יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי ,במקום בו קל לראות אותו ולהגיע אליו.

 .3אנו מציעים שתעקבו אחר ההליך הסטנדרטי :אין למקם את המחמם ישירות
מתחת לשקע חשמלי.

 .20עלולה להיות נקודה חשוכה אחת על גבי פני השטח של גופי החימום במשך
הדקות הראשונות מרגע הפעלת המכשיר .זוהי תופעה תקינה ,ולא תשפיע על

 .4אין להזיז את המחמם כאשר הוא מחובר למקור מתח ,ותמיד יש לחכות שמחמם
הפטיו יתקרר לפני אחסון.

הביצועים של המכשיר.
 .21אין להשתמש במחמם הזה ביחד עם טיימר ,שלט נפרד או כל מכשיר אחר
המדליק את המחמם באופן אוטומטי ,מכיוון שיש סכנת שריפה במקרה שהמחמם

 .5אין לגעת במחמם בזמן שהוא פועל.
 .6ניתן לראות את הסימונים של המצבים השונים של המתגים ממרחק של מטר
אחד.

מכוסה או ממוקם באופן שאינו תקין.
 .22מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם לקויות פיסיות,
חושיות או נפשיות או אנשים ללא ניסיון וידע אלא אם הם נמצאים תחת הפיקוח
של מבוגר או מקבלים הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ממישהו האחראי
לבטיחות שלהם.
 .23יש לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
 .24אם נגרם נזק לכבל החשמל ,יש להחליף אותו באמצעות היצרן ,סוכן שירות של
היצרן או גורם מוסמך אחר על מנת למנוע סכנות בטיחותיות.

.7

יש למקם את המכשיר במרווח מינימלי של  100ס"מ מהקיר.

 .8אין למקם את המכשיר קרוב לוילון ו/ואו חפצים דליקים .זאת על מנת להימנע
משריפה.
 .9אין לכסות או לעטוף את כבל החשמל או את המכשיר.
 .10יש לנהוג במכשיר בזהירות ,ולהימנע מניעור וחבטות במכשיר.
 .11יש לנהוג במכשיר בזהירות ,ולהימנע מניעור וחבטות במכשיר.
 .12אם נגרם נזק למכשיר ,על התיקונים להתבצע על ידי חשמלאי מקצועי.
 .13המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד .אין זה בטיחותי להשתמש במכשיר באתר
בנייה ,חממה ,אסם או אורווה הכוללים אבק דליק.
 .14ראש המכשיר נמצא בטמפרטורה גבוהה בזמן פעולת המכשיר .נתקו את

שימו לב:


על מכשירים אלה להיות מוארקים.



לפני התקנה או החלפה של הנורה ,יש לנתק את המכשיר ממקור המתח שלו )-220
 240וולט(.

התקנה

מחמם הפטיו  ZHQ2080-RM-Sנבנה עם המרכיבים האיכותיים ביותר בהתאם לתקנים

המובילים ומאושר כמכשיר הבטוח לשימוש .עבור תוצאות מירביות אנא ודאו כי ההתקנה
מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם להוראות הבאות ,תוך כדי שאתם מקפידים על
שלב  :2חברו את שני הצינורות האמצעיים לצינור התחתון על ידי הברגה.

התקנות הקיימות .כאשר אתם עושים שימוש במחמם ,אנא מלאו בקפידה אחר ההוראות
וההמלצות המופיעות להלן.
על המכשיר להיות מחובר למקור מתח של  240-220וולט.


חשוב לוודא כי מקור המתח הוא מהסוג המתאים לעומס החשמלי הנחוץ למכשיר אותו
אתם מתקינים.



התקנה
מרחקים מינימליים נדרשים:


 500מ"מ מקיר צדדי



 500מ"מ מהתקרה



באופן כללי יש למקם מחממים במרחק בטוח של  2מטר לפחות מחומרים דליקים
וקירות זכוכית .אם המכשיר מותקן בסדנאות או מוסכים בהם נעשה שימוש

שלב  :3חברו את הצינור העליון לצינור האמצעי על ידי הברגה )כפי שמופיע בשלב .(2

בחומרים דליקים או נפיצים ,יש להתקין את המחממים במרחק של  4מטר לפחות
ממקור הסכנה.


אם המחממים ממוקמים באיזורים בהם מתבצעת צביעה בריסוס ,אין להפעיל את
המחממים בזמן הצביעה.



אין להשתמש במחמם באיזורים עם הרבה אבק או חומרים נפיצים.

תהליך הרכבה

שלב  :4העבירו את כבל החשמל דרך הבסיס ,הצינור התחתון ,האמצעי והעליון .חברו את
התקע של כבל החשמל לשקע בראש המחמם.

שלב  :1חברו את הצינור התחתון לבסיס על ידי הברגה.

שלב  :8מקמו את המחמם על הרצפה .צרו שלושה חורים ברצפה ,קבעו את

שלב  :5הרכיבו את ראש המחמם על גבי הצינור העליון וחזקו באמצעות ברגים מסוג 4*8

המחמם באמצעות שלושה טריזים ,על ידי הידוק של הברגים עם מפתח ברגים.

מ"מ.

צינור תחתון
טריז
צלחת קיבוע
בסיס

שלב  :9שחררו את שני הברגים מסוג  M6*10בעזרת מפתח ברגים על מנת

שלב  :6קבעו את כבל החשמל לבסיס באמצעות ברגים מסוג .M4*4

לקבוע את הזווית האידיאלית עבור חימום ,ולאחר מכן הדקו אותם בחזרה.

שלב  :7העלו את הנמיכו את הצינור העליון לגובה הרצוי והדקו על ידי סיבוב הידית.

שימוש במכשיר

חברו את כבל החשמל למקור כוח עם מתח של  240-220וולט וזרם של  13אמפר הממוקם
במקום בטוח ויבש.


כאשר המתג נמצא על  ,ONהמחמם נכנס למצב סטנדביי.



לחיצה קלה

על לוח הבקרה תדליק את צינור החימום.



לחצו שוב

על מנת לכבות.

שימוש בשלט רחוק


לחצו על הכפתור שעל השלט רחוק על מנת להפעיל את המכשיר.



לחצו שוב על מנת לכבות.

תחזוקה וניקוי
•

כאשר המכשיר מנותק ממקור הכוח ,נקו את החלק החיצוני של מחמם הפטיו עם
מטלית לחה .אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים או לשים את המכשיר
בתוך מים.

•

תחזוקה או תיקון של המכשיר ,כולל החלפה של צינור ההלוגן צריכים להתבצע על
ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מרכז שירות מומלץ.

מפרט טכני
•

מקור מתח  240-220וולט 60-50 ,הרץ

•

הספק מקסימלי  2000ואט

•

דירוג בידודI :

