
 
 
 

AMCOR DC 800 

 מסיר לחות
 

 מדריך למשתמש
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשוב שתקראו הוראות אלו לפני השימוש במסיר הלחות החדש שלכם ואנו ממליצים בחום לשמור עליהן במקום בטוח לשם התייחסות עתידית. 

 



 

 בטיחות לפני הכול

 אזהרה:

 מכשיר זה מחייב הארקה.

 בלוחית הדרוג.למידע על המתח החשמלי וקלט החשמל ראו 

מסיר הלחות שלכם מסופק עם כבל חשמלי ותקע חשמלי מוארקים. במידה שיהיה צורך להחליף את התקע בכל עת, עליכם להשתמש 

 בתקע חשמלי מוארק כמוצג.

 אם התקע המצורף אינו מתאים יש לחתוך אותו ולהשליכו.

 אסור להכניס תקע חתוך לתוך שקע חשמלי או יציאת חשמל. 

 .1362BS-והוא צריך להתאים ל Amps 5אסור להשתמש בתקע ללא כיסוי נתיך המורכב במקום. הנתיך החליפי הוא 

 בדקו את הוראות ותרשים החיווט בזמן הרכבת התקע מחדש.

 מסומנים בצבעים בהתאם לתקן הקוד החשמלי.החוטים של הכבל 

 

 

 .בשחור צבוע או N המסומן בתקע למסוף לחבר יש( ניטרלי) הכחול החוט את

 .באדום צבוע או L המסומן בתקע למסוף לחבר יש( חי) החום החוט את

 .בירוק צבוע או  E המסומן התקע אל לחבר יש( הארקה) ירוק \ הצהוב החוט את

 

 A5 נתיך
 ירוק   \  צהוב ( בריטניה עבור  רק )

 ( הארקה)

 חום 
 ( חי)

  תופסן 
 כבל 

 כחול 
 ( ניטרלי)



 

 :הבאים במקרים שלכם הלחות במסיר להשתמש  אין

 

 

    
 להיחשף עלול שהוא היכן

 בחוץ האוויר למזג

 ילדים להשאיר שעלולים היכן חתוכים או בלויים החשמל כבלי אם מים ליד

 השגחה ללא קטנים

  
  

 יתר עומס ליצור עלולים אם

 המאריך הכבל על

 עלול החשמל שכבל במקרה

 פגום להיות

 היכן ישר לא משטח גבי על או במדרון

 להתהפך עלולה שהיחידה

, שריפה סכנת שיש במקרה

 חשופה ללהבה קרוב

 

 

  

 שהכבל שיתכן במקרה

 מכימיקלים ניזוק

 של הכנסה סכנת שישנה במקרה

 זרים גורמים

 זה מוצר. במכשיר תקלה מתפתחת אם

 עצמי לתיקון מיועד אינו

 שמים סכנה שיש במקרה

 היחידה על יטפטפו

 



 

 תודה לכם

 שבחרתם מסיר לחות חדשני זה מבית אמקור.תודה לכם 

הוא מתאר יתרונות ומאפייני מתקדמים רבים  אנו ממליצים לכם לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח לשם התייחסות עתידית. 

 וייחודיים שהמוצר מציע.

 לפני שאתם משתמשים במסיר הלחות החדש שלכם, עליכם לקרוא הוראות אלו כדי לנצל את מרב ביצועי מוצר זה.

ר מתמחים בבקרה מלאה בסביבת פנים הבית, בייצור ובשיווק מסירי לחות, מזגנים ניידים, מצננים, מטהרי מזה יותר מחמישים שנה, אמקו

לאומית משלבים בתוכם את הפיתוחים הטכנולוגיים החדשים -אוויר, יוניזאטורים, ומפיצי ניחוחות לארומתרפיה. מוצרים אלו ברמה בין

 ביותר.

 יוצרים סביבות איכותיותאמקור 

 ובדאיך זה ע

מסיר הלחות של אמקור שרכשתם שואב אוויר דרך מסנן בעל שלושה שלבים ויעילות גבוהה, אותו ניתן לשטוף, לתוך סליל קר מקורר. 

כאשר האוויר בחדר עובר דרך המשטח הקר, הלחות מתעבה ומצטברת לתוך מכל מים הניתן להסרה. האוויר היבש יותר והחמים מעט יותר 

 רך חלקה האחורי של היחידה ולתוך החדר.ננשף החוצה לאחר מכן ד

כאשר מכל המים מלא, מתג מיקרו עוצר אוטומטית את היחידה ואור סמן מסמן שיש לרוקן את המכל. אם מעדיפים, ניתן לחבר צינור ניקוז 

 לחלקה האחורי של היחידה, שבו ניתן להשתמש לשם ניקוז המים.

ובלחות בכל רחבי הבית. הוא מגן על הריהוט, על חפצי הערך  ועל עיצוב הפנים שלכם מפני מסיר הלחות של אמקור נלחם בעיבוי, עובש 

 ההשפעות המזיקות של לחות עודפת.

השילוב של מטהר האוויר ומסיר הלחות יסייע לכם להקל על מספר מצבים רפואיים כגון דלקת פרקים ואלרגיות, הקשורים לאלרגנים 

 ק, עשן, קשקשי בעלי חיים, נבגי עובש, ואבקנים, ובכך ייצור סביבת מחייה מופחתת גירויים להנאתכם.הנישאים באוויר, על ידי הסרת אב

 אוויר זה מנוקה הן כאשר מסיר הלחות פועל ואף ללא קשר למסיר הלחות, כאשר בוחרים במצב מטהר האוויר.

 מסיר הלחות שלכם מצוין גם לייצוב כביסה!

 מאשר אוויר לח!  אוויר יבש ה כדי לחמם אנרגי פחותנדרשת  –חסכו באנרגיה 



 

 מטהר אוויר מובנה

 במסיר הלחות  החדש שלכם  מותקנת מערכת טיהור אוויר בעלת שלושה שלבים.

 מסנן אלקטרוליטי המורכב משני אריגי רשת מפוליפרופילן קשיח טעונים. שלב אחד:

 מסנן אבק העשוי מקצב בצפיפות גבוהה המונח בין שני אריגים המרכיבים של שלב אחד. שלב שתיים:

אלי לשם ניקוי מסנן אלקטרוליטי וקצף צפוף מאוד משולב עם מסנן פחמן פעיל לספיגת ריחות רעים המספק את השילוב האידי שלב שלוש:

 והסרת ריחות רעים בנפחי האוויר הגדולים שמסיר הלחות שלכם ממחזר.

כאשר האוויר עובר דרך המסנן האלקטרוסטאטי של השלב השני החיכוך שהוא יוצר טוען את אמצעי המסנן כדי למשוך אליו  איך זה עובד:

-יפות גבוהה שילוב מסננים ייחודי זה לוכד חלקיקים תתבצורה אפקטיבית את החלקיקים הקטנים ביותר. יחד עם שכבת המסנן בצפ

מיקרונים בגודל קטנטן כמו אלו היוצאים ממפלטים של כלי רכב וחלקיקים גדולים יותר כגון אבק, קרדיות אבק, עשן, אבקנים וקשקשים של 

 חיות. 

רים עומד או אדי רכב כך שהם לא יוחזרו שוב מסנן הפחמן הפעיל סופג את הריחות הרעים המטרידים כגון אלו העולים מעובש, עשן סיג

 לאוויר שנוקה.

תוכלו להשתמש בפונקצית מטהר האוויר אפילו כאשר אין צורך בהסרת לחות. פשוט לחצו על כפתור הבקרה היחיד של מטהר האוויר  זכרו:

 והיחידה תטהר את האוויר בצורה אפקטיבית, שקטה וחסכונית, מבלי לייבש את האוויר.

 לפרטים לגבי ניקוי המסנן, ראו את חלק התחזוקה של המדריך. ניקיון:

 –ועל ידי שטיפה של המסננים האלקטרוסטאטיים  –לפחות כל שישה חודשים  –אם זוכרים להחליף באופן שוטף את מסנן הפחמן הפעיל 

האוויר של מסיר הלחות שלכם מבית  קי מפונקצית מטהרנתוכלו ליהנות מהיתרונות ארוכי הטווח של אוויר  –לפחות כל שלושה חודשים 

 אמקור, לאורך כל השנה. 



 

 מיקום מסיר הלחות שלכם

 מסיר הלחות שלכם מבית אמקור יתחיל להגן על הבית שלכם מפני ההשפעות המזיקות של לחות עודפת ברגע שתפעילו אותו. 

חדר בבית. מסדרון חמים או רחבה הם  לחות עודפת עוברת דרך הבית שלכם, באותו האופן שבו ריחות בישול מתפשטים בכל  

מיקום מושלם עבור מסיר הלחות שלכם. אם אפשרי, השאירו את דלתות הפנים פתוחות כדי לאפשר סירקולציה של האוויר.  

לחילופין, אם יש לכם בעיות חמורות באזור מסוים, תוכלו להתחיל בלמקם את מסיר הלחות באותו האזור ומאוחר יותר להעבירו  

 כזי יותר. לאזור מר

, הפעילו את מסיר הלחות שלכם בסביבה חמימה כאשר הדלתות החיצוניות והחלונות נשמרים  לשימוש האפקטיבי ביותר 

 סגורים כאשר מסיר הלחות פועל. 

 שאסור למקם את היחידות ישירות לצד רדיאטור או מקור חום אחר.   שימו לב

כאשר אתם ממקמים את מסיר הלחות שלכם מבית אמקור, אנא וודאו שהוא ממוקם בצורה בטוחה על משטח ישר ונקי מכל  

 מכשול שעלול להגביל את תנועת האוויר. 

 תזוזה קלה. מסיר הלחות שלכם מבית אמקור מצויד בארבעה גלגלים לשם 

 לפני שאתם מזיזים את היחידה, יש לכבותה ולרוקן את מכל המים. 

 .C°5-חשוב: אסור להשתמש ביחידה בטמפרטורות של מתחת ל

 

 חיבור לאספקת החשמל המרכזית

 חשוב

  בפעם הראשונה שבה אתם משתמשים ביחידה, אנא וודאו שהיא עמדה לפחות שעתיים במצב אנכי לפני שאתם מפעילים אותה.

 חברו את תקע היחידה לתוך שקע חשמלי מוארק כיאות.

 כעת מסיר הלחות שלכם מבית אמקור מוכן לשימוש.

 אם כבל החשמל ניזוק, יש לבקש מנציג שירות מוסמך או אדם מוסמך דומה להחליף אותו כדי להימנע מסכנת פציעה. 



 

 

 לוח הבקרה

  מתג המאוורר (1

 סמן מהירות מאוורר נמוכה (2

 סמן מהירות מאוורר גבוהה (3

 בקרת לחות )וסת לחות(  (4

 סמן מכל מים מלא (5

 סמן מצב מטהר אוויר בלבד (6

 דמתג מטהר אוויר בלב (7

 

 בקר לחות

כוונו את בקר הלחות לרמת הלחות המבוקשת או עד הסוף עם כיוון השעון למצב המרבי לשם עבודה 

  רציפה.

 על ידי סיבוב הידית עם כיוון השעון היחידה תכבה בלחות יחסית נמוכה, כלומר היא תוציא יותר. 

 

 כיבוי  \מתג הפעלה 

 כדי לכבות את היחידה, יש לסובב את בקר הלחות עד הסוף כנגד כיוון השעון.

 

 

 מצב מטהר אוויר \מהירויות מאוורר  

 . מסיר לחות זה מצויד בשתי מהירויות מאוורר

 ( כמוצג.1כדי לבחור במהירות המאוורר המבוקשת יש ללחוץ על כפתור )

 (.3בתנאים רגילים, יש לכוון את המהירות לגבוהה )אור 

 (.2לתפעול שקט יותר, יש לכוון את המהירות לנמוכה )אור 

 יפעל, ולא המדחס.יידלק, ואז המאוורר בלבד  6(, אור 7יש ללחוץ על מתג )לפעולה של מטהר האוויר בלבד 

 



 

 ריקון מכל המים

יאיר. בנקודה זו, אנא רוקנו את מכל המים  כאשר מכל המים מלא, היחידה תיכבה אוטומטית והסמן "מכל מים מלא"  

 כדלקמן: 

 משכו את המכל החוצה באיטיות, תוך החזקת שני הצדדים.  •

 ואז משכו אותו בעדינות לשם הסרה קלה.   כאשר אתם מחזיקים את הידית המובנית, משכו את מכל המים מעלה קלות •

לאחר ריקון המים, דחפו את מכל המים קלות למקומו, תוך שאתם מוודאים שאור סמן "מכל מים מלא" כבוי. אם המכל   •

 לא מוכנס למקום הנכון אור הסמן "מכל מים מלא" יישאר דולק והיחידה לא תפעל.  

 

 ריקון רצוף

 לשם מתקן ריקון רצוף אנא התייחסו לדברים הבאים:   אפשרות: 

  הסירו את מכסה המים מהצינור שמתחת ליחידה. (1

 

 מ"מ לזרבובית הניקוז.  12חברו את הצינור בעל הקוטר הפנימי של  (2

 

משכו את מכל המים החוצה. הניחו את מכסה המים מתחת ליחידה על   (3

 חור ניקוז ב' המצוי בתא המכל.  

 

 וודאו שהמים תמיד מתנקזים בצורה חופשית והצינור נשאר במקומו.  (4

 

 החזירו את מכל המים.  (5

 

 . בתנאי מזג אוויר קרים מאוד, יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע קפיאה של צינור הניקוז הערה: 



 

 תחזוקה

 יש לנתק את היחידה מהחשמל הראשי תמיד כשאר מבצעים עבודות תחזוקה או ניקוי של היחידה.

 ניקוי גוף היחידה

 יש להשתמש רק בבד רך כדי לנקות את היחידה בניגוב. •

אחרות. הן עלולות אין להשתמש בכימיקלים נדיפים, דלק, דטרגנטים, סמרטוטים שעברו טיפול כימי או תמיסות ניקוי מזיקות  •

 לפגוע במארז.

 

 ניקוי מסנן האוויר

מסיר הלחות מצויד במסנן נוגד אבק בעל שלושה שלבים הניתן לשטיפה. מסנן זה יתפוס את רוב המזהמים הנישאים באוויר, כגון אבק, עשן, 

 קשקשי חיות, נבגי עובש ואבקנים וכך ייצור סביבת מחייה פחותת גירויים להנאתכם. 

 ולאחר אחסון( ונקו כנדרש בהתאם לקווים המנחים מטה. חודשיתוק את המסנן על בסיס שוטף )לפחות מומלץ לבד

  הוציאו את מחזיק המסנן. (1

 

 נתקו את המסגרת והסירו את מסנני הפחמן. (2

 

אנו מציעים  אסור לשטוף אותו.ניתן לנקות את מסנן הפחמן הפעיל הדק באמצעות שואב אבק.  (3

-בטלפון  קו העזרה של אמקורלהחליף אותו לפחות כל חצי שנה. לחלקי חילוף אנא צרו קשר עם 
08-9331239. 

 

הקצף ולשטוף אותו במי  השתמשו במים חמים עם כמות קטנה של חומר ניקוי בעל עצמה בינונית כדי לנקות את מסנן  (4

 ברז קרים. 

 

 וודאו שהמסנן יבש לחלוטין לפני החזרתו למקום.  (5

 

אסור לחשוף את המסנן לאור שמש ישירה או למקורות אחרים של חום ישיר מכיוון שהם עלולים לגרום לעיוות של   (6

 המסנן ושל המסגרת.  

 



 

 פיתרון בעיות

 לעולם אל תנסו לתקן או לפרק את היחידה בעצמכם. 
 לפני שאתם מתקשרים לבקש סיוע אנא בדקו את הנקודות מטה:

 
 האם המכונה מחוברת? היחידה לא פועלת

 האם זרם החשמל הראשי פועל?
 האם הנתיך מחובר כמו שצריך?

האם סמן מכל המים מלא פועל? )אם כן מכל המים מלא או שאינו 
 ממוקם כמו שצריך(.

 
 יותר מדי חלונות או דלתות פתוחים?האם  נראה שהיחידה מוציאה מעט מים

 האם יש משהו בחדר המפיק חום עודף?
האם החדר קר מדי? ככל שהאוויר קר יותר כך תוציא היחידה פחות 

 לחות.
 האם מסנן האבק מלוכלך?

 האם לחות החדר די נמוכה גם כך?
 

 האם מסנן האבק מלוכלך? נראה שהיחידה לא מוציאה דבר
 יר חסומה?האם כניסת או יציאת האוו

 האם לחות החדר די נמוכה גם כך?
האם היחידה פועלת במצב אוויר מטוהר )סמן מטר האוויר פועל(? 

 המאוורר יפעל ללא המדחס.
 

 האם המכונה מכוונת בצורה לא שווה כך שנוצר רטט? רועשת מדי
 

 האם הרצפה מתחת ליחידה לא ישירה או ההתקנה רופפת?
 

 המפריע ליחידה?האם יש חפץ זר כלשהו 
 

 האם המסנן חסום? נראה שמאוורר היחידה לא מסתובב
 

 האם יש חפץ זר כלשהו המפריע ליחידה?
 

 האם לצינור יש שיפוע כלפי מטה לכל אורכו ממסיר הלחות? הניקוז הרצוף לא עובד
 

 האם יש עיקום או כיפוף חד בצינור?
 

האם הוכנס פקק ליציאת המים של המכל? אם לא המים לא יתנקזו 
 אל המכל. 

 
 



 

 נתונים טכניים

 800DC מס' מודל
 

 חשמל
 

220V-240V / 50 Hz 
 

 
 טמפרטורת עבודה

 
C°5  עדC°35 

 
 

 מצנן
 

R-134a 
 

 
 עומס מצנן

 

 
 ג' 200

 
 (C°32RT ,90%RHליטר ליום ) \הסרת לחות 

 
12 

 
 (C°32RT ,90%RHבוואט )צריכת חשמל 

 
235 
 

 
 משקל נטו

 
 ק"ג 15

 
 ג'( Xע'  Xמידות )ר' 

 
35.5 X 32.5 X 54 ס"מ 

 

 בשל תוכנית המו"פ המתמשכת שלנו, יתכנו שינויים במפרטים ללא הודעה מראש.

 עבור המפרטים הנוכחיים אנא היוועצו בתווים הדירוג על גבי המכונה שלכם.



 

 
 אמקור

 
 מסירי לחות ביתיים - -תעודת אחריות  

 
 אם מוצר זה נמצא פגום כתוצאה מכל חומר או עבודה פגומים תוך שנה אחת ממועד רכישתו, הוא יתוקן או יוחלף ללא תשלום.

 
 אחריות זו כפופה לתנאים הבאים:

 
 בע"מ על הפגםלחברת א.ח.י.ר מערכות יש להודיע 

 
 המוסמך של חברת א.ח.י.ר מערכותוכחת רכישה לנציג יש להציג ה

 
 האחריות תבוטל אם נעשה שינוי במוצר, שימוש לרעה או שהמוצר תוקן על ידי אדם לא מוסמך

 
 האחריות לאחר תיקון או החלפה לא תוארך מעבר לתקופת השנה האחת המקורית

 
 כל חלקי החילוף או היחידות יהיו חדשים או מחודשים

 
 בע"מחברת א.ח.י.ר מערכות  המוחלפים, יהפכו לרכושה שלחלקים או יחידות, 

 
 חלה עבור השימוש במוצר בישראל האחריות

 
 אחריות זו היא בנוסף לזכויותיכם על פי חוק.

 
 אמקור

 
 יוצרים סביבות איכות

 
 08-9331239לקוחות התקשרו אל: לשירות 

 


