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 HD 220 / 320הוראות שימוש לדגמים 

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

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

 תודה!

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

 הוראות השימוש על מנת לקבל תוצאות ארוכות טווח ממוצר מצוין זה.

 בטיחות

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

 מכשיר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.

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

 יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים. •

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

 אין להכניס חפצים מכל סוג לפתחי מייבש הלחות. •

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

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

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

 הפעיל את המכשיר במקרה שקיים נזק לכבל החשמל או לתקע.אזהרה: אין ל 

במקרה נזק לכבל אספקת החשמל, יש להחליפו ע"י היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם בעל הסמכה דומה, על מנת להימנע 
 מסיכונים כלשהם.

 C°5-אין להשתמש במכשיר בטמפרטורות הנמוכות מ

 איך המכשיר עובד

מייבש הלחות שלך מבית אמקור מכניס את האוויר דרך הלוח הקדמי ומזרים אותו על גבי רשת צלעות מקוררות. כאשר 
ליטר הניתן לפירוק ונמצא  7האוויר עובר מעל המשטח הקר, הלחות מתעבה והמים נאספים על מיכל אגירה בקיבולת של 

מעט והוא מוזרם חזרה אל תוך חלל החדר דרך השת העליונה בקדמת המכשיר. לאחר מכן, האוויר היבש יותר, כבר התחמם 
 בקדמת המכשיר.

 והוא גם מצוין לייבוש הכביסה! –מייבש הלחות של אמקור נלחם בהתעבות לחות, עובש ורטיבות בכל הבית 

 חיסכון באנרגיה: הידעת כי נדרש פחות חום לחמם  אוויר יבש מאשר אוויר לח ורטוב!



 הלחותמיקום מייבש 

 מייבש הלחות של אמקור יתחיל לספק הגנה לבית מפני ההשפעות השליליות והמזיקות של לחות עודפת מיד עם הפעלתו.

הלחות העודפת תנוע ברחבי הבית שלך, באותו אופן בו ריחות בישול מתפשטים בכל חדרי הבית. מסיבה זו, מייבש הלחות 
ל למשוך אליו את האוויר הלח הזה מכל רחבי הבית. מסדרון חם או האזור צריך להיות ממוקם במיקום מרכזי ונגיש כך שיוכ

בין מדרגות קומות הבית מהווים מיקומים מעולים למייבש הלחות שלך. במידת האפשר, רצוי להשאיר דלתות פנימיות 
ת קרוב לאזור זה פתוחות חלקית. לחלופין, אם ישנה בעיה מהותית באזור אחד ספציפי, ניתן להתחיל במיקום מייבש הלחו

 ובהמשך להזיזו לנקודה מרכזית יותר. אין להציב את מייבש הלחות ישירות בסמוך לרדיאטור או אמצעי חימום אחר.

 לתוצאות היעילות ביותר, דלתות וחלונות הפונים החוצה צריכים להישמר סגורים כאשר מייבש הלחות פועל.

ח כי הוא מוצב על משטח ישר ויציב, ללא מכשולים העשויים להגביל כאשר ממקמים את מייבש הלחות של אמקור, יש להבטי
 את תנועת האוויר.

מייבש הלחות של אמקור כולל שני גלגלי פלסטיק קדמיים ושני גלגלים אחוריים משולבים וגדולים להזזה קלה, כולל על גבי 
 מדרגות.

ל המים. מתקן לסידור ואחסון כבל החשמל במקרה של הזזת המכשיר, יש קודם לנתקו מאספקת החשמל ולרוקן את מיכ
 ממוקם בצורה נוחה בחלקו האחורי של המכשיר לזמנים בהם מייבש הלחות אינו בשימוש.

 לוח בקרה

 (1a, תרשים 4למכשיר ללא רכיב חימום )ראה עמוד 

 (1b, תרשים 4למכשיר עם רכיב חימום )ראה עמוד 

 המכשיר כבוי OFF –כיבוי 

 המכשיר עובד כמייבש לחות ובמהירות מאוורר נמוכה. LO –נמוך 

 המכשיר עובד כמייבש לחות ובמהירות מאוורר גבוהה. HI –גבוה 

המכשיר עובד כמייבש לחות במהירות מאוורר גבוהה ובנוסף כאמצעי חימום במקרה שחוגת בקרת  HEAT –חום 
 "(Maximumהלחות מסובבת עם כיוון השעון להגדרת המקסימום )" 

המכשיר עובד כאמצעי חימום רק עם חוגת בקרת הלחות מסובבת נגד כיוון השעון להגדרת המינימום  או
 "(Minimum)" 

 מתג הפעלה  / כיבוי ובקרת לחות מתכווננת .1

 מייבש הלחות של אמקור כולל מתג הפעלה/כיבוי ובקרה ניתן לכיוון של חיישן הלחות, הכל בחוגת בקרה אחת.
(. במצב Maximumבמכשיר, יש להזיז את מתג החוגה הזה עם כיוון השעון, עד הסוף להגדרת המקסימום )בשימוש הראשון 

זה מייבש הלחות יחל לפעול ויפעל ברציפות ללא קשר לרמת הלחות באוויר. יש לאפשר למכשיר לפעול באופן הזה עד 
ת בקרת הלחות נגד כיוון השעון עד שמהכשיר להגעה לרמת לחות נוחה ורצויה. בנקודה זו, ניתן להזיז באיטיות את חוג

 מפסיק לפעול. מייבש הלחות ישמור כעת באופן אוטומטי על רמת הלחות הזו.
(. במרבית המקרים, ניתן Minimumלכיבוי המכשיר, יש לסובב את חוגת בקרת הלחות נגד כיוון השעון ועד לרמת המינימום )

ה ימים. לעומת זאת, במקרים חמורים עשויים לחלוף כמה שבועות עד לראות הפחתה ברמת התעבות הלחות בחלל תוך כמ
 להסרת מספיק לחות מהאוויר על מנת לשמור על רמת לחות רצויה.

 



 חיווי פעולה .2

חוגת בקרת מד הלחות נמצאת על  וכאשרנורת החיווי לכך שהמכשיר פועל תידלק כאשר הוא מחובר לשקע חשמל פעיל 
 הגדרה המפעילה את המכשיר.

 יטה על מהירות המאווררשל .3

מייבש הלחות של אמקור כולל שליטה על שתי מהירויות של המאוורר. יש ללחוץ החוצה על המתג כך שיהיה על ההגדרה 
 הגבוהה ופעולה מהירה של המכשיר. לפעולה שקטה יותר יש לכוון את המתג להגדרת המהירות האיטית יותר.

 חיווי למיכל מים מלא  .4

( תידלק והמכשיר ייכבה אוטומטית. ראה בהוראות השימוש כיצד Water Full, נורת "מיכל מלא" )כאשר מיכל המים מלא
לרוקן את מיכל המים. נורת החיווי למיכל מים מלא תידלק גם במקרה שהמיכל לא הוחזר למקומו כיאות או שהוא הוסר 

 ממקומו.

 בקרת הפשרה

כוללת מצב הפשרת קרח אוטומטית על מנת להפשיר את סליל מייבש הלחות של אמקור מצויד במערכת הפשרה חכמה אשר 
הקירור כאשר מצטבר עליו קרח במהלך טמפרטורות נמוכות או תנאי לחות נמוכים. מערכת ההפשרה מכבה את פעולת 

 המדחס מעת לעת ובהתאם למצב סליל הקירור וטמפרטורת החדר. המאוורר ימשיך לפעול באופן רציף.

 C°5 -להשתמש במייבש לחות זה בטמפרטורות הנמוכות מחשוב לזכור כי אין 

 ניקיון והחלפת המסננים

 חשוב לנתק מאספקת החשמל לפני כל ניקוי או טיפול

 3, תרשים 4ראה עמוד 

מסנן אבק יעיל שיש להחליף תקופתית המיועד להסרת ריחות ומסנן פחמן פעיל מייבש הלחות של אמקור כולל שני מסננים: 
 המיועד לטיהור האוויר.  שטיפהבמיוחד וניתן ל

 מומלץ לנקות את מסנן האבק במרווחי זמן קבועים, התלויים בתכיפות השימוש במכשיר ולפחות אחת לשלושה חודשים.

לצורך ניקוי המסנן, יש להסיר קודם כל את מיכל המים. יש למשוך למטה ולהוריד את יחידת בית המסנן המכילה את שני 
את סוגרי המסנן משני צידי יחידת בית המסנן ולהסיר את מסגרת המסנן. כעת ניתן להוציא את  המסננים. כעת יש לדחוף

 מסנן הפחמן מיחידת בית המסנן.

לאחר מכן ניתן לשטוף את מסנן האבק מתחת למים זורמים. חשוב מאוד להקפיד לייבש לחלוטין את המסנן החזרתו למקום 
 במייבש הלחות.

חודשים,  12אך ניתן לנקותו באמצעות שואב אבק. מומלץ להחליף את מסנן הפחמן בכל  פעילאין לשטוף את מסנן הפחמן ה
 תלוי בתכיפות השימוש במכשיר.

 " )קדימה( פונה החוצה.Frontיש להחליף את מסגרת המסנן כאשר המילה " 

 למסננים חלופיים יש ליצור קשר עם הספק שלך של מוצרי אמקור.

 ניקוי מעטפת מייבש הלחות

 על מנת להגן על פני השטח של המכשיר, יש לנקותו רק באמצעות מטלית בד רכה ולחה.



 ריקון מיכל המים

 4, תרשים 4ראה עמוד 

יש לחכות כמה דקות על ( תידלק והמכשיר ייכבה אוטומטית. Water Fullכאשר מיכל המים מלא נורת החיווי למיכל מלא )
 מנת לאפשר למים לסיים להתנקז אל המיכל.

הסרת מיכל המים מהמכשיר, יש לנתק מאספקת החשמל, למשוך החוצה את הלוח הקדמי הנמוך. כעת יש למשוך החוצה ל
 ולהרים את מיכל המים באמצעות הידית ולקחת אותו לנקודת ריקון מסודרת.

מיכל ממוקם לאחר ריקון המים יש להחזיר בעדינות את המיכל למקומו ולסגור את הלוח הקדמי של מייבש הלחות.כאשר ה
 כיאות במקומו, גם חור הניקוז וגם מנגנון המצוף במיכל ימוקמו ישירות מתחת לצינור הניקוז ונורת החיווי למיכל מלא תכבה. 

 

 תפעול עם ניקוז רציף

 2, תרשים 4ראה עמוד 
 לחלופין מניקוז אל מיכל המים, ניתן להשתמש במכשיר עם צינור ניקוז רציף כדלקמן:

 מיכל המים מהמכשיר.יש להסיר את  •

. )ימין(. הבורר צריך להיות משוך 2, כפי שמוצג בתרשים A –יש למשוך את בורר משפך הניקוז למצב הניקוז הרציף  •
 החוצה ולהינעל במקום עם הישמע ה"קליק". כך נמנעות דליפות.

 1.5מ"מ )עובי של  6טר , שמאל( ולהכניס צינור בקו2יש למשוך החוצה את מעצור שסתום המים בגב המכשיר )תרשים  •
 מ"מ( על צינור הניקוז.

את קצהו השני של הצינור יש למקום באמצעי ניקוז, כאשר חשוב לוודא כי הצינור אינו מתעקם, מסתובב או מתקפל כך  •
 שזרימת המים תיפגע.

 הצינור חייב להיות ממוקם כך שיהיה שיפוע הדרגתי יורד מנקודת החיבור עד מקום הניקוז. •

 להבטיח כי מקום חיבור צינור הניקוז אינו נמצא מתחת לגובה המים בנקודת הניקוז הסופית.יש  •

 כעת יש להחזיר את מיכל המים למקומו. •

 
 

 בתנאי מזג אוויר קרים במיוחד, יש ליישם אמצעי זהירות למניעת קיפאון בצינור הניקוז. הערה:

 

 

 , ימין(.2)תרשים  Bעל מנת לחזור לשימוש עם מיכל המים לניקוז מייבש הלחות, יש ללחוץ את בורר משפך הניקוז למצב 

 

 

 

 

 



 פיתרון תקלות

כאשר משתמשים במייבש הלחות בהתאם להוראות במדריך זה, השימוש אמור להית ללא בעיות וחף מתקלות.  
וק את הנקודות הבאות לפני יצירת קשר עם ספק מוצרי  במקרה של קושי התפעול המכשיר או תקלה יש לבד

 אמקור. 

 פיתרון לבדוק תקלה / בעיה
מייבש הלחות אינו מתחיל 

 לפעול
לוודא כי המכשיר מחובר לאספקת חשמל  דולקת? POWER-האם נורת ה

תקינה ופעילה. לבדוק את הנתיך בתקע 
 ובמקרה הצורך להחליפו בנתיך חדש.

 WATERמלא )האם נורת מיכל מים 

FULL?דולקת ) 
 לוודא כי מיכל המים ריק וממוקם כיאות במקומו.

מכוון על לחות  בורר רמת הלחותהאם 
 יחסית גבוהה?

לבחור רמת לחות נמוכה יותר או במצב הפעלה 
 רציף.

ישנה דליפת מים מחוץ 
 למיכל המים

האם המכשיר פעל בטמפרטורת נמוכות, 
 ?C°5מתחת 

יש להשתמש במכשיר רק בחלל שבו 
 C°5הטמפרטורה מעל 

האם מיכל המים הוסר למטרת ריקון מיד 
 לאחר שהמכשיר פעל?

יש לחכות כמה דקות על מנת לאפשר 
להתעבות בתוך המכשיר לזרום אל המיכל 

 לאחר כיבויו ולפני הסרת המיכל.
מכוון על לחות  בורר רמת הלחותהאם  פחותההוצאת מים 

 יחסית גבוהה?
לבחור רמת לחות נמוכה יותר או במצב הפעלה 

 רציף.
יתכן ומסנן האבק הניתן לשטיפה זקוק לניקוי.  האם המסננים סתומים?

יתכן כי יש צורך לנקות / להחליף את מסנן 
 הפחמן הפעיל.

לבחור רמת לחות נמוכה יותר או במצב הפעלה  האם האוויר כבר יבש באופן יחסי?
רציף. הוצאת המים פוחתת כאשר רמת הלחות 

 נמוכה יותר.
האם המכשיר פועל בחדר קר? באופן כללי, 
 ככל שהאוויר קר יותר, כך תוסר פחות לחות.

יש להבטיח כי המכשיר פועל בחלל שבו 
 .C°5הטמפרטורה מעל 

 WATERלא )האם נורת מיכל מים מ לא נאספים מים

FULL?דולקת ) 
 לוודא כי מיכל המים ריק וממוקם כיאות במקומו.

מכוון על לחות  בורר רמת הלחותהאם 
 יחסית גבוהה?

לבחור רמת לחות נמוכה יותר או במצב הפעלה 
 רציף.

מייבש הלחות מפיק רעש 
 מוזר

יש לבדוק האם המכשיר מוצב על משטח 
 ישר ויציב

 על משטח ישר ויציב.יש להציב את המכשיר רק 

 


