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 כללית  בטיחות

 

 הפעלת לפני פרטני באופן זה למשתמש מדריך לקרוא יש, הבטיחות לטובת
 .המכשיר

 למשתמש המדריך עם מעמיקה היכרות ללא זה לחות במייבש להשתמש אין

 

 .עתידי עיון לצורך ובטוח נגיש במקום זה מדריך על לשמור ממליצים מאוד אנו

 

 



 
 4 תרשים

 תפעול) CNT. 5, תצוגה. 4(, גבוהה. 3, נמוכה. 3) מהירות. 3(, 80%-50% לחות רמת. 2) לחות. 2 ,כיבוי/הפעלה .1
 (מדחס) COMP. 6(, רציף

   

 

 

 

 

 יבש   אוויר

 לח   אוויר

  רכיבי 
 קירור 

 אחורי  כיסוי 

 מדחס 
  פתח
 ניקוז 

 קיר 

 מסנן

 מאוורר 



 

 שימוש הוראות

 נגיש במקום ההוראות על לשמור מאוד ממליצים ואנו שלך החדש הלחות מייבש הפעלת לפני אלו הוראות י/שתקרא חשוב
 .עתידי עיון לצורך ובטוח

 .שעות 24 לפחות במשך במאונך עמד המכשיר כי לוודא יש הפעלתו לפני, הלחות במייבש הראשון בשימוש

 !לך תודה

 .אמקור מבית הזה החדשני הלחות במייבש הבחירה על תודה
 .להציע זה ייחודי למוצר שיש המתקדמים והמאפיינים הרבים היתרונות את מתארות זה במדריך השימוש הוראות

 
, ברים, מסעדות: כגון במקומות גבוהה ביעילות לפעול המתוכנן גבוהה קיבולת בעל מכשיר הינו אמקור של הלחות מייבש

, סירות מחסני, חנויות, מרתפים, ח" בע של סגורים שטחים, מחסנים, מוסכים, קוזי'ג, סגורות שחייה בריכות, דפוס בתי
 .הלאה וכן ארכיונים, צימרים, אירוח בקתות

 
, ניידים מזגנים, לחות מייבשי: מייצרת החברה, סגורות סביבות על מלאות ובקרה בשליטה מתמחה אמקור, שנים 50 מעל

 וכוללים וביצועים איכות של ביותר גבוהה רמה מספקים אלו מוצרים. ארומתרפיה ומוצרי, אוויר ומיינני מטהרי, קירור אמצעי
 .ונעימה איכותית סביבה ליצור המיועדים מוצרים, ביותר העדכניות הטכנולוגיות ההתפתחויות את

 בטיחות

 חייבת המכשיר התקנת. הרץ 50/  וולט 220-230 של חשמל לאספקת רק לחברו ויש מוארק להיות חייב זה מכשיר
 .בשימוש נמצא המכשיר בה במדינה והתקנות להגדרות תאימות תוך להיות

 .בלבד פנימי לשימוש מיועד זה מכשיר

 כמו, זאת למרות. העולם ברחבי רבים בטיחות ממוסדות אישורים ניתנו למכשיר. לחלוטין בטיחותי הינו הלחות מייבש •
 .לב ותשומת בזהירות בו להשתמש יש, אחר חשמלי מכשיר כל עם

 .ילדים של ידם להישג מחוץ לשמור יש •

 .במים טבילתו או פניו על מים ריסוס באמצעות הלחות מייבש את לנקות אין •

 .הלחות מייבש לפתחי סוג מכל חפצים להכניס אין •

 .רכיביו או עצמו המכשיר של ניקוי כל לפני החשמל מאספקת המכשיר את לנתק יש •

 .מוסמך חשמלאי י"ע אחד להתקין יש, זמין שקע אין אם. מאריך כבל באמצעות החשמל לאספקת לחבר אין לעולם •

 עשוי זה בתנאי עמידה אי. מורשה שירות נציג י" ע רק להתבצע צריך מסנן החלפת או שגרתי ניקיון למעט תיקון כל •
 .האחריות לביטול לגרום

 ההתקנות לתקנות בהתאם, הגנה מפסק או שנאי דרך לחשמל לחברו יש, שחייה בריכת בשטח מוצב המכשיר כאשר •
 .החשמליות

 יש, כלשהו בשלב התקע את להחליף צורך יש אם. מוארק ותקע חשמל כבל עם מסופק אמקור מבית שלך הלחות מייבש
 .כראוי מוארק בתקע להשתמש



 .  התקע   או  החשמל  לכבל נזק  שקיים במקרה  המכשיר  את  להפעיל   אין:  אזהרה 
  מנת על   דומה הסמכה בעל  אדם או   מורשה שירות  נציג  י" ע להחליפו   יש, החשמל אספקת  לכבל   נזק במקרה
 . כלשהם מסיכונים  להימנע

 ! החשמל   לאספקת   המכשיר  חיבור לאחר   החשמל  לתקע  ישירה גישה להיות  חייבת 

 

 

 



 

 ?עובד המכשיר איך

 3 תרשים, 3 עמוד ראה

 הלחות ועיבוי הפנימית היחידה דרך האוויר העברת באמצעות היחסית הלחות על שולט אמקור מבית שלך הלחות מייבש
 . הקירור רכיבי גבי על העודפת

 .קבוע ניקוז לאמצעי בטוחה בצורה בהמשך זורמים אלו מעובים מים

 גבוהה מעט בטמפרטורה החלל לאזור מחדש ומוזרם קלות מחומם הוא שבו, סופי חום מחליף דרך עובר היבש האוויר כעת
 .יותר

 .הבקרה לוח ודרך הלחות מד באמצעות נקבעת הלחות ייבוש רמת

 הלחות מייבש  מיקום

 קיר או חפץ כל לבין הלחות מייבש של העליון והחלק הקדמי החלק בין מ"ס 30 לפחות של מרווח על לשמור יש

 אזור, מרתף למשל, מדי גבוהה היחסית הלחות רמת בו אזור בכל ומופעל ממוקם להיות יכול אמקור של הלחות מייבש
 .שחייה בריכת או ארכיון, מחסן, לילדים משחקים

 .והפעלתו לחשמל חיבורו עם מיד עודפת לחות של והמזיקות השליליות ההשפעות מפני הגנה לספק יתחיל הלחות מייבש

 .וישר יציב משטח על מוצב הוא כי לוודא יש, אמקור של הלחות מייבש את ממקמים כאשר

 .לחלל מדי ולח צח אוויר של הכניסה את מונעים כך, סגורים נשמרים והדלתות החלונות כאשר מתקבלות מיטביות תוצאות

 ההתקנות לתקנות בהתאם, הגנה מפסק או שנאי דרך לחשמל לחברו יש, שחייה בריכת בשטח מוצב המכשיר כאשר
 .החשמליות

 .והכרחי נדרש הדבר כאשר רק ודלתות חלונות לפתוח יש, פועל הלחות מייבש כאשר

 הקיר על התקנה

 5 תרשים , 3 עמוד   ראה

המכשיר יכול להיות ממוקם על הרצפה או להיות מותקן בתלייה על קיר. כל הפריטים הדרושים להתקנה על קיר מסופקים 
 הפלסטיק המגיעה באריזה.בשקית 

 להידוק טוב יותר דיבל –בורגברגים, יש להשתמש  5יש לחבר את לוח התמיכה  במאוזן לקיר באמצעות לפחות 

יש לתלות את המכשיר על גבי לוח התמיכה המחובר לקיר, שתי הלשוניות נכנסות לתוך החריצים על גבי הלוח האחורי של 
 המכשיר.

( בחלק התחתון 5, בתרשים 4( על גבי הלשוניות ושתי תומכות הגומי )5, בתרשים 3רפידות הגומי )חשוב לוודא כי שתי 
 של הלוח האחורי ממוקמות כראוי.

 

 



 ניקוז

 מייבש של האחורי הלוח את לפרק יש הניקוז צינור יציאת פתח את להחליף מנת על. הניקוז לצינור אפשריים פתחים 4 יש
 .הלחות
 .המקורי למקומם מוחזרים והחלקים הברגים כל כי ולוודא לב לשים יש, האחורי הלוח את ומסירים מפרקים כאשר

 הקבוע הניקוז צינור חיבור

 .המתאים בקוטר ניקוז צינור במכשיר הצינור אל לחבר יש •

 יכול לא הצינור כי לוודא יש(, למשל מים למיכל או החוצה) ניקוז לאמצעי להכניס יש הניקוז צינור של השני הקצה את •
 .עצמו סביב להסתובב או להתקפל

 .אורכו לכל קל בשיפוע להות חייב הצינור •

 .הניקוז באמצעי המים לרמת מתחת אינו במכשיר הניקוז צינור יציאת פתח כי לוודא יש •

 .יקפא לא הניקוז שצינור מנת על זהירות אמצעי ליישם יש במיוחד קרים אויר מזג בתנאי: הערה

 בקרה לוח

 4 תרשים , 3 עמוד   ראה

 (1) כיבוי/הפעלה

 במהירות עובד המאוורר, פועל המכשיר כאשר(. 4 תרשים, 1) ON/OFF-ה כפתור על לחיצה ידי על ומכובה מופעל המכשיר
 .המוגדרת

 (2) לחות

 נורת. הרצויה הרמה לכיוון עדHUMIDITY (2 ) - הלחות כפתור על ללחוץ יש, באזור הרצויה היחסית הלחות רמת לבחירת
 באופן עובד המכשיר כי מציינת( 5) הצהובה CNT נורת. שנבחר הלחות שיעור את ותציג( 2) תידלק המתאימה הלחות רמת
 . באזור היחסית הלחות לרמת קשר ללא, רציף

 (3) מאוורר מהירות

 תידלק המתאימה הנורה. גבוהה או נמוכה מאוורר במהירות לבחור מנת עלSPEED (3 ) – המהירות כפתור על ללחוץ יש
 .גבוהה=  Hi, נמוכה=  Lo, עובד המאוורר מהירות באיזו ותציין בהתאם

 (4) דיגיטלית תצוגה

 .באזור שנמדדת הנוכחית היחסית הלחות רמת את תציג( 4) הדיגיטלית התצוגה 

 (6) מדחס

 לפני דקות 5 של אוטומטית זמן השהיית ישנה. עובד במכשיר המדחס כאשר תידלק COMP – המדחס של הביקורת נורת
 .נזקים מפני הגנה לצורך, מחדש מופעל להיות או לעבוד להתחיל יכול שהמדחס

 : חשוב

 35°C -מ גבוהה או 7°C -מ נמוכה הטמפרטורה כאשר הלחות במייבש להשתמש אין

 הפשרה בקרת



 זה במצב. נמוכות בטמפרטורות תפעול במהלך הקירור סליל הפשרת לצורך אוטומטי הפשרה מצד כולל הלחות מייבש
 .לעבוד ממשיך שהמאוורר בעוד נכבה המדחס

 ניקיון 

 .מרכיביו אחד כל של או שלו ניקיון לפני מהחשמל המכשיר את לנתק יש

 2 תרשים, 3 עמוד ראה

 האוויר מסנן ניקוי

 הינו מומלץ פעולה נוהל לכן. מלוכלך המסנן כאשר פוחתת האוויר וטיהור הלחות ייבוש ויעילות נפגם האוויר זרימת מחזור
 המכשיר של העבודה בסביבת תלוי המסנן לניקוי המדויק הזמן מרווח. קבועים זמן במרווחי האוויר מסנן את לנקות

 . בו השימוש ובתכיפות

 .החוצה החלקתו ידי על מהמכשיר( 2 תרשים, 4) המסנן את להסיר יש •

 .ברז מי תחת שטיפתו או/ו המסנן ניקוי •

 .למקום החזרתו לפני המסנן את לייבש יש •

 המסנן בית

 .ועדין ביתי ניקוי בחומר להשתמש ניתן, לחה מטלית ובעזרת קבוע באופן המסנן על המגנה הפלסטיק רשת את לנקות יש

 ותחזוקה טיפול

 .מוסמך מקצוע איש ידי על תחזוקה לשירות לדאוג יש לשנה אחת

 תקלות פיתרון

 :פועל אינו הלחות מייבש אם

 לחשמל מחובר המכשיר כי לוודא יש •

 .מופעלת הלחות מד בקרת כי לוודא יש •

 :מרעיש מפיק הלחות מייבש אם

 .ישר משטח ועל יציב עומד הלחות מייבש כי לוודא יש •

 :דולף המכשיר אם

 .היטב ומחובר מתאים הניקוז שצינור לבדוק יש •

 .הניקוז בצינור וסתימות כיפופים לבדוק יש •

 .מספיק שיפוע הניקוז לצינור כי לוודא יש •

 .הניקוז באמצעי המים לרמת מתחת נמצא אינו הניקוז צינור פתח  כי ולוודא לבדוק יש •

 
 

 



 טכני  מפרט
 
 

 D850E שם המוצר 

 הרץ 50וולט /  230 אספקת חשמל

 וואט 850 צריכת חשמל 

 אמפר 4.5 זרם )בתפעול(

 אמפר 18 )בהפעלה(זרם 

 שעות 24ליטר /  45 לחות יחסית( 70%, 30° -הוצאת מים )ב

 R407C סוג קרר

 מ"ק / שעה 500 זרימת אוויר )במהירות מאוורר גבוהה(
 7°C – 35°C טמפרטורת עבודה

 רוחב מימדים:
 גובה            
 עומק            

 מ"מ 660
 מ"מ 750
 מ"מ 345

 ק"ג 39 משקל )נטו(
 

 

 

 

 

 


