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הוראות הפעלה
רכיבי המערכת
שסתום כניסת אוויר

שסתום פריקת אוויר

ספק כוח מחובר למפוח חשמלי

מפוח חשמלי

צינור אוויר נכנס
)צבעו שחור(

מפוח חשמלי

מתג הפעלה

שקע זינה

מקבע מפוח ידני ) 2חלקים(

מסנן

מפוח ידני

מפוח ידני

צינור אוויר נקי יוצא )אפור(
מחובר בצדו האחר למפוח החשמלי

הפעלת המערכת  -במצב סינון אב״כ
 .1הסירו את מכסה המערכת ע"י שחרור שני
הברגים הנמצאים בצידי המערכת .התירו את רצועות
האבטחה .שילפו את צינור כניסת האוויר )הצינור
השחור הנמצא מעל המסנן( והניחו אותו בצד.
משכו את המסנן כך שניתן להגיע בקלות לשני
הפקקים הנמצאים משני צידיו.

 .2הסירו את  2פקקי המסנן,
הקדמי והאחורי .ע"י סיבובם
נגד כיוון השעון ומשיכתם.

 .4חברו בחלקו הקדמי של המסנן את קצהו הישר
של צינור כניסת האוויר )צבעו שחור( .יש להדקו
ולסובבו עם כיוון השעון עד להרגשת נקישה.

 .3הסירו את המכסה
משסתום כניסת האוויר
)הנמצא במישור הקיר ,בסמוך
למערכת( ע"י משיכתו.
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 .8הפעילו את המפוח
החשמלי באמצעות המתג
בחזיתו .וודאו שהנורית
האדומה נדלקת .במידה
והחדר אטום ,מאוורור
החיווי בשסתום פריקת
האוויר יסתובב בצורה
רציפה.
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 .5חברו את קצהו השני )המעוקל( של צינור כניסת
האוויר )צבעו שחור( לפתח שסתום הכניסה שבקיר
והדקו את מנופי הסגירה שעל הצינור ככל האפשר.

 .6צינור יציאת האוויר הנקי )צבעו אפור( מחובר כבר
בקצהו האחד למפוח החשמלי .חברו את צדו
המשוחרר של צינור יציאת האוויר לצדו האחורי של
המסנן .יש להדקו ולסובבו עם כיוון השעון עד
להרגשת נקישה.

 .7חברו את המפוח החשמלי לחשמל באמצעות
ספק הכוח )צד אחד של ספק הכוח לשקע הזינה
שבמפוח החשמלי ,צד שני לשקע החשמל שבקיר(.
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מצב הפעלה חירום -הפעלה באמצעות מצבר  ,12Vבמקרה של הפסקת חשמל.
יש לפעול לפי סעיפים ) 1-6כולל( לפי המפורט במצב רגיל בו יש חשמל.
 .7חברו את צידו האחד של ערכת
גיבוי -הפעלה ע"י מצבר ,לשקע
הזינה שבמפוח החשמלי.

 .8חברו את מהדק ה"תנין" האדום
לצד הפלוס ) (+שבמצבר ואת
מהדק ה"תנין" השחור לצד המינוס
) (-שבמצבר.

 .9הפעילו את המפוח החשמלי
באמצעות המתג בחזיתו .וודאו
שהנורית האדומה נדלקת.

ערכת גיבוי -הפעלה ע"י מצבר

מצב הפעלה חירום -הפעלה ידנית ,במקרה של הפסקת חשמל
יש לפעול לפי סעיפים ) 1-6כולל( לפי המפורט במצב רגיל בו יש חשמל.
 .7הסירו את המפוח הידני ומחזיק המפוח הידני
)המורכב מ 2 -חלקים( מהמערכת.
הצמידו את שני חלקי מחזיק
המפוח הידני וקבעו אותם לנקודת
העיגון בקיר )נמצאת מתחת
למערכת(.

 .8נתקו את צינור יציאת האוויר הנקי )צבעו אפור(
מהמפוח החשמלי וחברוהו למפוח
הידני .יש להחדירו עד לשמיעת
"קליק".

 .9חברו את המפוח הידני למקבע באמצעות
ה"כפתורים" שבגבו.

 .10הפעילו את המפוח הידני בתנועה מחזורית של
משיכה ודחיפה )כמו אקורדיון( בקצב מתון של כ22-
מחזורים בדקה )מחזור
שלם כל  3שניות בערך(.
יש לוודא שמאוורר החיווי
בשסתום פריקת האוויר
שבקיר
מסתובב בצורה רציפה.
במידה והחשמל חוזר עברו
למצב הפעלה רגיל.
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