
 תנורי אוויר חם חשמליים מדריך למשתמש והוראות הפעלה
למי שלא יש לקרוא ההוראות בזהירות: יש לקרוא ולפעול ע"פ כל ההוראות. יש לאחסן ההוראות במקום בטוח לשימוש בעתיד. אין לאפשר 

 קרא הוראות אלה להרכיב, להבעיר, להתקין או להפעיל את המחם.

 

 IFH03-90, IFH03-150, IFH03-220, IFH03-300מודל: 

 .מבוא1

 לפני השימוש וההפעלה של המחמם כראוי. שמרו את המדריך במקום בטוח לשימוש בעתיד. ביסודיותנא קראו מדריך הוראות זה  1.1
ותרמוסטט ללא ה הינו מחמם חשמלי עם מנוע אוורור אשר ניתן להשתמש בו בבית, במחסן, בבית מלאכה או בחממה. יש לו תרמוסטט מחמם ז 1.2

אתחול עצמי. התרמוסטט מרגיש את טמפרטורת כניסת האוויר ומווסת את טמפרטורות החדש. תרמוסטט ללא אתחול עצמי יכבה את המחמם 
 באמצעות חימום יתר על מנת להבטיח בטיחות.

-החימום עשוי מפלדת אל גוףשל עשן. זה רגיל למדי ונעצר אחרי זמן קצר.  ייתכן שתבחינו בפליטה קלה, בעת השימוש במחמם בפעם הראשונה1.3
 חלד ומצופה בשמן הגנה בעת הייצור. העשן נגרם כתוצאה משאריות השמן בעת החימום.

 
 מפרט טכני 2.0

 
 IFH03-90 IFH03-150 IFH03-220 IFH03-300 מודל

 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 סוג עמיד למים
 380-400V 380-400V 380-400V 380-400V מתח

 9000W 15000W 22000W 30000W הספק נדרש
 13.0A 21.67A 31.8A 50A זרם

 16A 32A 32A 63A נתיך נדרש
 52/4500/9000W 90/5000/10000/15000W 110/11000/22000W 15/15000/30000W הגדרת הספק

 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C תרמוסטט אתחול עצמי
 335x300x490 410x360x550 430x430x600 485x350x665 המחמם )מ"מ(גודל 

 ק"ג 24.5 ק"ג 19.2 ק"ג 14.3 ק"ג 9.4 משקל נטו
 

 המארז עשוי לוחות פלדה ומצופה בציפוי עמיד לחום. 2.1
 5לפרטים יש לראות סעיף חיבור חשמל: באמצעות מצמד ותקע.  2.2

 
 תיאור לוח הבקרה.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בחירה עוצמה ידית שמאלית:  3.1
 חוגת תרמוסטטידית ימנית:  3.2

 
 . תקנות בטיחות מיוחדות4
 

 אזהרה: על מנת למנוע חימום יתר, אין לכסות את המחמם במהלך השימוש. 4.1
 בטיחות בסיסיים, ביניהם:בעת השימוש במכשירים חשמליים, יש לנקוט תמיד במקדמי  4.2

 מאוורר החימום אינו מתאים לשימוש מחוץ לבית, במזג אוויר לח, בחדרי מקלחת או בסביבות לחות אחרות. 4.2.1
 שימו לב כי מאוורר החימום עשוי להתחמם מאוד, ולפי כך יש להניחו במרחק בטוח מחפצים דליקים, כגון פרטי ריהוט, ווילונות וכדומה. 4.2.2
 אין לכסות את מאוורר החימום. 4.2.3
 אין להניח את המחמם ישירות מתחת לשקע חשמלי. 4.2.4
 כיבוי או ציוד אחר אשר עלול באופן אוטומטי להפעיל את המכשיר.\אין לחבר את מאוורר החימום בעזרת קוצב זמן להפעלה 4.2.5
 ים דליקים.אין להניח את מאוורר החימום בחדרים בהם מאוחסנים נוזלים או גז 4.2.6
 במידה ומשתמשים בכבל מאריך, עליו להיות קצר ככל האפשר ותמיד ולאפשר תמיד מתיחה מלאה של הכבל. 4.2.7
 לאותו שקע חשמלי אליו מחובר מאוורר החימום.אין לחבר מכשירים אחרים  4.2.8

 אין לכסות

 אין לכסות

 לכסותאין 

 אין לכסות



 לא ניתן להשתמש במחמם בחדרי שירותים, בתאי מקלחת ובבריכה. 4.2.9
 ניזוק, חובה לתקנו ע"י היצרן או בסניף שירות. המחמםל במידה וכב 4.2.10
 יש לוודא כי המחמם תמיד נמצא תחת השגחה ולהקפיד להרחיק ילדים וחיות מהמכשיר. 4.2.11
 אין להניח את המכשיר על כלי רכב ממונעים או במקומות אחרים מהם הוא יכול ליפול בקלות. 4.2.12
פרק זמן ממושך, יש לנתק את המכשיר. אין להשאיר את המחמם במשך זמן רב ללא שימוש. נתקו את כאשר אינכם משתמשים במכשיר ל 4.2.13

 התקע כאשר אתם אוחזים בו ישירות, לעולם אין להוציא את התקע ע"י משיכה בכבל.
 יש להחזיק את המחמם הרחק מווילונות או מקומות בהם כניסת האוויר יכולה להיחסם בקלות. 4.2.14
ד החשמל עמיד למים כאשר אינו נמצא בשימוש. על מנת למנוע סכנת הלם חשמלי או דליפת זרם, לעולם אין להשתמש במכשיר עם מצמ 4.2.15

 להפעיל את המכשיר כאשר יש מים על כבל החשמל.ידיים רטובות או 
אין להשליך מכשירים חשמליים לפסולת עירונים לא ממוינת, יש להשתמש במתקני השלכה נפרדים. צרו קשר עם העירייה המקומית לקבלת  4.2.16

מידע אודות מערכות איסוף זמינות. במידה ומכשירי החשמל מושלכים אל מטמונות פסולת או מזבלות, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף אל מי 
 שרת המזון, ובכך לסכן את בריאותכם ורווחתכם.התהום ולחדור לשר

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות ירודות, או שהינם חסרים את הניסיון 4.2.17
 ונם.  והידע הדרושים, אלא אם זכו להשגחה ולהדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מטעם אדם האמון על ביטח

ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות ירודות או שהינם חסרים את הניסיון  8במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים בגילאי  4.2.18
והידע הדרושים, אלא אם זכו להשגחה או להדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. נאסר על הילדים 

 לשחק עם המכשיר. נאסר על ילדים לבצע ניקיון או תחזוקה של המכשיר ללא השגחה.
 ומטה מהמכשיר, אלא אם זוכים להשגחה מתמדת. 3יש להרחיק ילדים בגילאי 4.2.19
ד והם זכו להשגחה יכולים להדליק ולכבות בלב את המכשיר בהינתן והוא מונח או מותקן במצב הפעלתו הרגיל המיוע 8עד  3ילדים בגילאי  4.2.20

לחבר לשקע, לווסת ולנקות את  8עד  3או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. נאסר על ילדים בגילאי 
 המכשיר או לבצע תחזוקה.

חלקים מסוימים של מוצר זה עשויים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. יש לתת תשומת לב מיוחדת כאשר בנוכחות ילדים ואנשים  –זהירות  4.2.21
 רגישים.

 
 . הוראות המצמד:5

 
 1 איור

 
 הרץ 380V/415V ,50/60פינים -. שקע חמישה1
 . כבל חשמלי2
 . IP44הרץ,  380V/415V ,50/60פינים, -. תקע חמישה3

 

על המשתמש להשתמש במצמד החשמל הקנוי כמתואר באיור. על המצמד להתאים למכשיר ולמערכת ההארקה. המצמד צריך להיות מאושר  5.1
VDEמ', במידה והכבל החשמלי ארוך וכבד מדי, הוא עלול לגרום לנפילת המצמד,  3 -מ' אך קצר מ 1.8 -. אורך הכבל החשמלי יכול להיות ארוך מ

 למעידה של ילד. למפרט עבור כל דגם נא עיינו בטבלה הבאה: לסכנת הלם חשמלי או

 זרם בתקע החשמל סוג כבל החשמל דגם

IFH03-90 H07RN-F 4G 2.52x16 מ"מA 

IFH03-150 H07RN-F 4G2.5 2x32 מ"מA 

IFH03-220 H07RN-F 4G6.0 2x63 מ"מA 

IFH03-300 H07RN-F 4G6.0 2x63 מ"מA 

 
 למכשיר, פתחו את המכסה בכיוון החץ שבאיור, שימו לב לכיוון.בעת חיבור המחבר החשמלי  5.2

 
 2איור  

 

כפי שמתואר  המיקום, פין המיקום על גבי המכסה יתהדק באבזם. 3פתחו את מכסה המצמד ודחפו קדימה בכיוון החץ כפי שמתואר באיור  5.3
, על מנת OFF, לאחר התקנת המצמד זה יראה כפי שמתואר באיור. לפי הפעלת המכשיר, וודאו כי מתג הבחירה והתרמוסטט מצויים במצב 4באיור 



לאחר מכן חברו את זה עשוי להאריך את אורך חיי התקע החשמלי.  –לשקע ניצוצות בין התקע לשקע החשמלי בעת חיבור התקע  ושלא ייווצר
 התקע לחשמל והפעילו את המכשיר. במהלך הפעילות, אם מופיעים גצים באזור החיבור, כבו את המכשיר וחברו שוב.

 
 לאחר השימוש כבו תחילה את המכשיר, הוציאו את התקע, ולאחר מכן נתקו את פין המיקום והוציאו את המצמד.5.4

 
 4איור        3איור                        

 
 הוראות שימוש. 6

 5חברו את המחמם עם המצמד שרכשתם בהתאם להוראות בסעיף  6.1
 מקמו את מאוורר החימום כך שיעמוד זקוף על משטח יציב במרחק בטוח מסביבות לחות וחפצים דליקים.6.2
 חברו את מאוורר החימום לחשמל.  6.3
 ( והניחו למחמם לפעול בעוצמה מרבית. MAXלרמה המרבית ) התרמוסטטסובבו את ידית  6.4
 מאוורר החימום יופעל ברגע שמתג בחירת עוצמת החימום יוסט לאחת מהגדרות הפעילות.  6.5
לאחר שהחדר יגיע לטמפרטורה הרצויה, גוף החימום יפסיק לעבוד אולם המאוורר ימשיך לפעול. ברגע שהטמפרטורה תרד מהרמה הרצויה, גוף 6.6

 החימום יתחיל לפעול. 
 מאוורר החימום יופעל ויופסק באופן אוטומטי על מנת לשמור על טמפרטורת חדר קבועה.  6.7
(, הניחו למכשיר off( או כבוי )Fan( ואז לסובב את ידית בחירת העוצמה למצב מאוורר )OFFמצב כיבוי )לפני כיבוי המחמם, יש להעבירל 6.8

 להצטנן למשך שתי דקות.

 
( לפני כיבוי המחמם, מערכת הניתוק של התרמוסטט OFFניתוק מתוזמן של התרמוסטט, אם שכחתם להסיט את התרמוסטט למצב הכבוי ) 6.9

, מערכת הניתוק של 40°C-. כאשר הטמפרטורה תרד לסביבות ה50°C-קרובה ל המחמםרטורת הרשת הקדמית של בזמן שטמפ תפעלוהמאוורר 
 הפעולה בעצמם. זה יצנן את המחמם.את יפסיקו והמאוורר  התרמוסטט

 . ונתקו את המכשיר מהחשמל המחמםאת  כבו תחילהלאחר השימוש,  6.10
 לא מצליח לפעול, התרמוסטט ללא האתחול העצמי יפעל וכאשר התרמוסטטיתר של המכשיר או פעילות חריגה אחרת, -במקרה של חימום 6.11

השתמשו בסיכת מתכת על מנת ללחוץ על כפתור  חשמל מהשקע והניחו למכשיר להתקרר, לאחר מכן. נתקו את תקע הויכבה את המכשיר
 . התרמוסטט ללא האתחול העצמי

נא . המחמםחברו את התקע בחזרה לשקע החשמל והפעילו את  שהמעגל החשמלי חובר מחדש, היאמשמעות הדבר 'קליק',  ר אתם שומעיםכאש
 )אתחול(באיור הבא:  "RESET" ראו את הכפתור המדובר

 
 

 ניקיון ותחזוקה. 7
נקו אותו לעיתים קרובות באמצעות לפני ניקוי המכשיר, נתקו אותו משקע החשמל והניחו לו להתקרר. מארז המכשיר מתלכלך בקלות ולכן 7.1

יבשו  לאחר מכן, 50°C-בטמפרטורה הנמוכה מ במים עם חומר ניקוי עדין נגבו עם ספוגית הטבולההמלוכלכים,  החלקיםספוגית רכה. לניקוי כלל 
 כגוןממסים ב. אין להתיז מים על המכשיר ולעולם אין להשתמש אל תוך המכשירנקי. היזהרו שלא להניח למים להיכנס  במטלית מםהמחאת מארז 

 איזואמילאצטאט, טולואן וכדומה, לניקוי המכשיר, על מנת להגן על המארז.בנזין,
 נקו את הכבל והתקע החשמלי, יבשו וארזו אותם באריזת פלסטיק.  7.2
בקופסת בשקית פלסטיק והניחו אותו  המחמםכסו את לאחר מכן הקפידו שיישאר יבש. והניחו לו להתקרר תחילה  אחסון המחמם,בעת  7.3

 אותו במקום יבש ומאוורר. האריזה ואחסנו 

 
 . פתרון בעיות8

. נסו לפעול ע"פ ההצעות למרכז שירותובכך לחסוך את העלויות הכרוכות בפנייה נפוצות בקלות, הבעיות ה את מרבית אתם יכולים לפתור 8.1
 הבאות בכדי לראות אם אתם יכולים לפתור את הבעיות לפני פניה למרכז שירות.

 
 טיפול סיבה אפשרית בעיה

המחמם אינו פועל, אפילו כאשר הוא מחובר 
 לחשמל ומתג התרמוסטט מופעל

נתקו את תקע החשמל, בדקו את חיבור התקע  התקע משוחרר, אינו מחובר כראוי
 ושקע החשמל. לאחר מכן חברו מחדש

 הכניסו את תקע החשמל לשקע הנכון אין הספק בשקע החשמל
השתמשו בספק כוח ע"פ הדירוג על גבי  וולטז' התשומה גבוה מדי או נמוך מדי גוף החימום זוהר

 התווית



מחפצים כגון ווילונות,  הרחיקו את המכשיר רשת כניסת האוויר חסומה
שקיות פלסטיק, נייר ודברים אחרים 

 שעשויים לכסות את כניסת האוויר
 הסיטו את המתג להגדרת חימום המתג לא הוסט להגדרת חימום המכשיר לא התחמם ופעל רק המאוורר

הפעילו את התרמוסטט ובדקו אם יש צליל  התרמוסטט פעל
טט סגירה. אם אין 'קליק' והתרמוס\פתיחה

אינו פגום, המחמם יופעל באופן אוטומטי 
 כאשר המכשיר יתקרר

נתקו את החשמל, החיזוק פין והכניסו אותו  התרמוסטט ללא אתחול עצמי נותק
לחריץ האיפוס על גבי לוח הבקרה, לחצו על 

 כפתור האתחול וחברו את המעגל החשמלי
 ישרמקמו את המחמם על משטח  המכשיר אינו עומד זקוף רעש חריג

 


