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 תקנת המכשיר והשימוש בו!יש לקרוא את המדריך בקפידה לפני ה

! יש לשמור מדריך זה לשימוש עתידי
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מומלץ לשמור את המדריך למשתמש במקום בטוח לשימוש עתידי.  אנו מודים לכם על שרכשתם קולט לחות חדש זה.  

על    ת של המכשיר ולפני השימוש במכשיר יש לקרוא בקפידה את המדריך כדי להבין את היתרונות והתכונות המיוחד 

 הבטיח פעולה תקינה וביצועים מיטביים.מנת ל

 

ה לבקרת הסביבה בתוך הבית כדי לבנות  את עשר השנים האחרונות הקדשנו לפיתוח של טכנולוגיה מקצועית ומקיפ

משתמשת   נוספים. החברה  ומכשירים  אבק  שואבי  באוזון,  אוויר  אידוי מים, מטהרי  לחות, מכשירי  קולטי  ולשווק 

 בטכנולוגיה המתקדמת ביותר כדי להעניק לעולם מוצרים באיכות גבוהה.

 

 הערות בטיחות:
קפידה את הוראות הבטיחות. יש להסיר את חומרי האריזה  יש לקרוא ב   ותחזוקה של המכשיר  תפעוללפני התקנה,  

   מהמכשיר ולהרחיקו מהישג ידם של ילדים ותינוקות כדי למנוע סכנת חנק.

 לפני חיבור המכשיר לחשמל יש לוודא שהמתח מתאים לטווח המצוין על גבי התווית.

נזק שנגרם כתוצאה משימוש    בגיןלמפורט במדריך. היצרן לא יישא באחריות  יש להשתמש בקולט לחות זה בהתאם  

 לא תקין. 

 אחר. י בעת תפעול של כל מכשיר חשמלכמו  בטיחותי תפעול מכשיר זה בטוח לשימוש, אך יש להקפיד על 

 בעת השימוש הראשון במכשיר יש להציבו במצב מאונך למשך שעתיים לפני חיבורו לחשמל. 

 

 אזהרות!

 שימוש ביתי בלבד. ל •

 להתקנה ושימוש. הנוגעות יש להקפיד על התקנות המקומיות  •

 יש לקרוא מידע נוסף או להיוועץ באיש מקצוע בנוגע לשאלות בנושא התקנה.  •

 יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשאינו נמצא בשימוש. אין למשוך בכבל החשמל כדי להוציאו מהשקע. •

 רטובות.אין להפעיל את המכשיר בידיים   •

 יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.  •

 אין לטבול את חלקי המכשיר במים או להתיז מים ישירות על המכשיר בעת הניקוי.  •

 יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי המכשיר או חלקים ממנו. •

 רשת הסינון.יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני החלפת  •

מכשיר לחשמל. כשאין שקע מתאים לחיבור המכשיר לחשמל, יש לבקש  אין להשתמש בכבל מאריך לחיבור ה •
 מאיש מקצוע להתקין שקע שכזה. 

 
 כדי להימנע מסכנות יש לפנות ליצרן, לסוכנים או לצוות מוסמך כדי להחליף כבל חשמל פגום. 
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 הצגת המכשיר  .1

הלחות באוויר לרמה תקינה המתאימה לחיי השגרה ולאחסון חומרים בסביבה    להורדת קולט הלחות משמש  

 שבה הוא מותקן.  

הודות לעיצוב יפה, קומפקטי ונוח לשימוש קולט הלחות משמש לספיחת לחות באזורים רבים בעלי לחות גבוהה,  

ל כדי  קרקעיים  תת  הנדסה  ומתקני  סחורה  מחסני  רפואיים,  מוסדות  מדעי,  מחקר  מתקני  נזקים  כמו  מנוע 

 שנגרמים על ידי לחות, חלודה, התפרקות התקנים, כלים, מכשירי טלקומוניקציה, תרופות, מסמכים וכולי. 

האדם, להגנה על רהיטים  הלחות המיטבית המתאימה לאקלים ולשינויים הסביבתיים, לבריאות הנפשית של  

 הלחות בטווח זה. ומומלץ להגדיר את   65%-ל 45%וחפצים אחרים בתוך הבית נעה בין 

 

 מיקום .2

 קולט הלחות יכול להגן על סביבת החדר והמחסן מפני השפעות של אוויר רטוב. 

. לכן נדרש  הביתהתפתחות של לחות יתר בחדר או בחללים אחרים מזכירה התפשטות של ריחות בישול ברחבי 

המסדרון החם  .  בי החללרחכדי לספוח את הלחות באופן שווה ויעיל בכל    החלללמקם את קולט הלחות במרכז  

להצבת המכשיר. אם אפשר, מומלץ לפתוח את דלת הבית, הדבר    המיטביים וקומת המדרגות הם המקומות  

 יסייע לזרימת האוויר. 

מומלץ להציב את המכשיר באזור הלח לפני העברתו    שישנה לחות גבוהה במיוחד באזור מסוים בחלל,במקרה  

 למרכז החלל. 

אין   פעולת המכשיר.  והחלונות החיצוניים במהלך  את הדלתות  לסגור  יש  לחות מיטבית,  ספיחת  להשיג  כדי 

 מפזרי חום או מקורות חום אחרים.  בקרבתלהציב את המכשיר 

 סום את פתחי יציאת וכניסת האוויר במכשיר. יש להקפיד להציב את המכשיר על גבי משטח ישר ויציב ואין לח 

 . ה זהיש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנקז את כל המים לפני ה

 

 אחסון קולט הלחות 
 יש להקפיד לבצע את השלבים הבאים לפני אחסון המכשיר. 

 נקזו את כל המים ממכל המים;  .1

 גלגלו את הכבל והכניסו אותו לתוך מכל המים;  .2

 ; הסינוןנקו את רשת  .3

 את המכשיר במקום קריר ויבש.אחסנו   .4

 
 הערות: 

 לבין מכשירי חשמל אחרים וחומרים דליקים. מ' לפחות בין קולט הלחות    0.5של בטיחות יש לשמור על מרחק  

 



 

 תרשים של מבנה המכשיר ורכיביו .3

 
 

 

 

 

 

 

 לוח הבקרה  .1

 פתח כניסת האוויר  .2

 פתח לפיזור חום  .3

 פתח כבל החשמל  .4

 פתח יציאת האוויר  .5

 גלגלים  .6

 מים ה פתח יציאת  .7

 
 תרשים סכמתי      

 הערות: לעיל מופיע תרשים קולט הלחות, מראה המכשיר עשוי להיות שונה במקצת. התמונות נועדו להמחשה בלבד ויש להתייחס אליהן בהתאם.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 לוח הבקרה  .1

 האוויר פתח כניסת  .2

 פתח לפיזור חום  .3

 פתח כבל החשמל  .4

 פתח יציאת האוויר  .5

 גלגלים  .6

 מים ה פתח יציאת  .7

 

 פתח יציאת האוויר 



 

 תרשים סכמתי       

 

הערות: לעיל מופיע תרשים קולט הלחות, מראה המכשיר עשוי להיות שונה במקצת. התמונות נועדו להמחשה בלבד ויש להתייחס אליהן  

 .בהתאם

 

 הפעלההוראות 

 
 

 

 

 

 

 

 

 תיאור הלחצנים  3.1
- : כשהמכשיר כבוי, לחצו על הלחצן כדי להפעיל אותו ולהפך )כשהמכשיר פועל, צג ה(Power)  לחצן הפעלה (1

LED  .)דולק ולהפך 

 חשמל. הפרושו של מסך כהה שהמכשיר מנותק מהערה: אין  

 : הגדלה/הקטנה של הגדרת הלחות או פונקציה. (Up/Down) 'למעלה/למטה'לחצן   (2

 הגדרת התזמון. את    לבטל   לתזמן את כיבוי המכשיר או : לחצו למשך שתי שניות כדי  (Timing)  ' תזמון 'לחצן   (3

 הגדרת לחות  3.2

-ל  10( כדי להגדיר את ערך הלחות בטווח שבין  UP/DOWN)  'מטה/למעלהל' כשהמכשיר כבוי, לחצו על הלחצן  

שניות כדי לצאת באופן    10למשך    הלחצן 'עצור'( כדי לצאת או לחצו על  Timing)  ' תזמון'. לחצו על הלחצן  98

 אוטומטי. 

 הגדרת תזמון כיבוי המכשיר  3.3

תזמון   להגדרות  להיכנס  כדי  הלחצן  על  שניות  שתי  למשך  לחצו  פועל,  הלחצן  הכשהמכשיר  על  ולחצו  כיבוי 

להגדיר    (UP/DOWN)  'למעלה/למטה' 'תזמון'    זמן. כדי  הלחצן  על  מפונקציית  (  Timing)לחצו  לצאת  כדי 

סביבה. בסיום הגדרת  התזמון ולהציג את זמן הכיבוי בשעות. כשאין הגדרת זמן, על הצג מופיעה טמפרטורת ה

 כדי לבדוק את טמפרטורת הסביבה. ( Timing)הזמן, לחצו על הלחצן 'תזמון' 

 תיאור הפעולה  3.4
שניות נוספות    10-וכעבור כ  1מדחס  , כעבור כמה שניות מתחיל לפעול  המאווררהפעלה: תחילה מתחיל לפעול  

שניות    10-לא יתחיל לפעול במערכת בודדת(: המכשיר יתחיל לפעול כעבור כ  2מדחס  )  2מדחס  מתחיל לפעול  

 לאחר החיבור לחשמל. 

 יפסיק לפעול כעבור כמה שניות.  המאוורר יפסיקו לפעול במקביל.   2ומדחס  1מדחס כיבוי:  

  יפסיקו לפעול במקביל,   2ומדחס  1מדחס במקרה של תקלה במכשיר או כשהטמפרטורה מגיעה לערך שהוגדר: 

 יפסיק לפעול כעבור כמה שניות.  המאוורר

 

 המכשיר. של פעולה  ה עיכוב של שלוש דקות לפני תחילת  ישנוכדי למנוע הפעלה ועצירה תכופים,  •

 למעלה 

 למטה 

תזמון/ 
 פונקציה

 לחות  LCDצג 

 טמפרטורה   שעון עצר  הפשרה 

 הפעלה/כיבוי



 

 הגדרת טמפרטורה: 3.5
 להגדירה.וכשהטמפרטורה תהבהב על הצג ניתן יהיה ( Timer/Functionלחצו על לחצן הגדרת הטמפרטורה )

למשך עשר שניות כדי לצאת באופן אוטומטי.    על לחצן 'עצור' או    יציאהלאחר כניסה למצב הגדרה, לחצו על  

מעלות צלזיוס.    56-ל  25כדי להגדיר טמפרטורה בטווח שבין  (  UP/DOWN)לחצו על הלחצנים 'למעלה/למטה'  

 יהבהב על גבי הצג. המידה לטמפרטורה" של יחידת °Cהסמל " 

 תיאור מצב  3.6

 הסמל של המאוורר יידלק ולהפך.פועל,  כשהמאוורר " )פעולה(. Operationהמילה " תהבהבבמצב השהייה 

 . ולהפך סמל של טיפה  יידלקכשהמדחס פועל, כלומר במצב של ספיחת לחות, 

" )פעולה( Operation" )מצב בקרת לחות(, המילים    נכבהלערך הלחות שהוגדר והמכשיר    מגיעהכשהלחות בחלל  

 במקביל.  יהבהבו  (בקרת לחות" )Humidity Control"-ו

 פונקציית הפשרה  3.7

את    ותבצעכפור    קייםבאופן אוטומטי אם    תקבע, המערכת  בסביבה עם טמפרטורה נמוכהכשהמכשיר פועל  

 פעולת ההפשרה בהתאם.

 לא מפסיק לפעול אך המדחס עוצר.  המאווררהפשרה:  תפעול

 ממשיך לפעול והמדחס מתחיל לפעול.  המאוורר סיום הפשרה: 

בעוד שמילים    יידלק   המאוורר. סמל  יהבהבותצוגת הפשרה: בעת תהליך ההפשרה הסמל והמילה המתאימים  

 יישארו כבויים. וסמלים אחרים 

 

 קודים של תקלות  .4

 תיאור  קוד התקלה 

E0  של טמפרטורת הפשרה 2חיישן ב תקלה 

E1  בחיישן הלחות תקלה 

E2  של טמפרטורת הפשרה 1חיישן ב תקלה 

E3  רצף השלבים )היפוך שלבים או העדר שלב( ב תקלה 

E4  סביבתית ה טמפרטורה החיישן ב תקלה 

E5  תקלה של לחץ גבוה במערכת 

E6  תקלה של לחץ נמוך במערכת 

E7  התראה על מכל מים מלא 

E8  זרם יתר במדחס תקלה של 

E9  במאוורר תקלה של זרם יתר 

[  ]EA  של טמפרטורת הפשרה 3חיישן ב תקלה 

[  ]Eb  של טמפרטורת הפשרה 4חיישן ב תקלה 

[  ]Ec תצוגה חריגה בעת העברת מידע 

 
 הערה: 

, המדחסים והמאוורר ממשיכים לפעול, נשמעת  Ebאו    E0  ,E1  ,E2  ,E4  EAבמקרה של התרחשות התקלות   .1

   הצג. יש לנתק את המכשירגבי התראה והקודים של התקלות מופיעים על 

לאחר    מחדש  ולחברמהחשמל   שניות  צלילי ההתראה כמה  את  לאפס  כדי  על אחד הלחצנים  השמעת  )לחצו 

 (. ההתראה

לכבות את  , יש לכבות את המכשיר ולהפעילו מחדש כדי  E3  ,E5  ,E6  ,E8  ,E9תקלות  במקרה של התרחשות ה .2

 ההתראה. 

 

 



 

 והגנות של המערכתתקלות מערכת  .5

תקלה. לאחר    ותופיע אזהרת, המערכת לא תפסיק לפעול כאשר ישנה תקלה של ספיחת לחות או מעגל פתוח (1

   האזהרה תיעלם.פתרון התקלה, 

 הטמפרטורה. כשמתרחש קצר חשמלי או מעגל פתוח בחיישן  (2

, המערכת לא תפסיק Bאו    Aכשתקלה של קצר חשמלי או מעגל פתוח מתרחשת בחיישן טמפרטורה   (א

 האזהרה תיעלם לאחר פתרון התקלה. לפעול ותופיע אזהרת תקלה. 

בשני החיישנים,   (ב מעגל פתוח מתרחשת  לפעול  B-ו  Aכשתקלה של קצר חשמלי או  , המערכת תפסיק 

 עלם לאחר פתרון התקלה.האזהרה תי ותופיע אזהרת תקלה. 

 

 פונקציית זיכרון במקרה של הפסקת חשמל  .6

בפעם הראשונה את מצב  המערכת תקרא את הפרמטרים של כרטיס הזיכרון המגדיר    ,בעת החיבור לחשמל 

 התחלתי של המערכת. הההפעלה/כיבוי 

 

 מפרט טכני  .7

 קולט לחות  שם 

 YDA-8138EB מס' מכשיר 

 220V～50Hz מתח/תדר 

 ש'/ל' 2.45 (27°C/60%RH) לחות ספיחת 

 ל'/יום  110 (30°C/80%RH) ספיחת לחות 

 ל'/יום  138 (35°C/90%RH) ספיחת לחות 

 1050W (27°C/60%RH) הספק כניסה נקוב 

 1300W (30°C/80%RH) הספק בטמפרטורה גבוהה 

 1700W (35°C/90%RH) הספק מרבי 

 מ"ק/ש'  600 אוויר ה סירקולציה של 

 ג' R410A/800 קירור/כמות חומר 

 I סוג הגנה למניעת חשמול 

 IP IP21דרגת 

 3.0Mpa לחץ פעולה מרבי של מחלף חום 

 1.0Mpa/3.0Mpa של כניסת/יציאת אוויר צידית לחץ פעולה מותר 

 3.0Mpa צידי גבוה/נמוך לחץ  של מרבי מותר לחץ 

 מ"מ 950*435*480 גודל

 ק"ג 50 משקל 

 

מעלות צלזיוס. במקרה  שהטמפרטורה בחדר חורגת    38-מעלות צלזיוס ל  10טמפרטורת הפעולה נע בין  טווח  

 מטווח זה המכשיר לא יעבוד כראוי.

 

 הפרמטרים שלעיל ניתנים לשינוי ללא מתן הודעה מוקדמת.
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   תפעול בטיחותי והגנה 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

אין להשתמש בממסר, בכבל מאריך או במתאם  
 לחיבור המכשיר לחשמל.

שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה, חשמול או  
 התחממות.

אין להציב את המכשיר בקרבת  
מפזר חום ומכשירים  תנור, 

 שפולטים חום.
שימוש לא נכון עלול להמיס  

את החומר המחבר בין 
 הרכיבים ואף לגרום לשריפה.

 

אין להשתמש במכשיר באזור שחשוף לאור שמש ישיר,  
 לרוח או לגשם.

 יש להשתמש במכשיר בתוך הבית בלבד.

 

ולהוציא את כבל החשמל מהשקע יש לכבות את המכשיר  
 כשמתרחשת בעיה )למשל, המכשיר פולט ריח או נשרף(.

 .שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה, חשמול ותקלה 

 

במכשיר באזור שעשוי להכיל כימיקלים. אין להשתמש 
תרופה או ממס המפעפעים באוויר עלולים להשפיע 

 באופן שלילי על המכשיר ולגרום לנזילת המים שבמכל.

 

יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשאינו נמצא  
 בשימוש למשך תקופה ארוכה.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני 
 הניקוי.

 תפעול  לא נכון עלול לגרום לפציעה.  

 

יש לחבר את צינור הניקוז כדי לאפשר זרימה   
 חופשית של מים בעת ניקוז רציף.

במקרה שהצינור קופא לנוכח טמפרטורה קרה, אין 
 לבצע ניקוז רציף של מים.

 

אין לתקן ולפרק את המכשיר או לבצע בו שינויים 
 באופן עצמאי. 

 שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או חשמול.

 יש להציב את המכשיר על גבי משטח יציב. 

במקרה שהמכשיר מתהפך, המים עשויים לזלוג 
החוצה ולהסב נזק לחפצים הקרובים, לגרום לזליגת 

 חשמל, לשריפה ולחשמול.
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 לפני ניקוי וביצוע תחזוקה יש לנתק את המכשיר מהחשמל. יש להשתמש במטלית רכה ולחה לניקוי גוף המכשיר. 

ןמטלית עם כימיקלים לניקוי אבק, בנזין,  צמר פלדה,  אין להשתמש בחומר ניקוי,   ְנזֶּ , חומר מדלל וחומרי ממס  בֶּ

 אחרים מאחר שהם עלולים לפגוע בגוף המכשיר. 

 

 הסינון ניקוי רשת 
מכשיר זה מצויד ברשת סינון שניתנת לשטיפה, שבאמצעותה המכשיר יכול ללכוד חלקיקים גדולים של חומרים  

אבק, עשן, פרווה של בעלי חיים, נבגי עובש ואבקה, ולהפחית נשיאה באוויר של  מזהמים שנישאים באוויר, כגון  

 חומרים אשר עשויים לגרום לרגישות. 

 
 אותה פעם אחת בחודש לפחות או לפני אחסון המכשיר.  ולנקותמומלץ לבדוק באופן קבוע את רשת הסינון  

 

 .הוציאו את רשת הסינון •

 אב אבק. נקו את הלכלוך שעל גבי הרשת באמצעות שו  •

אם רשת הסינון מלוכלכת מאוד, נקו אותה בעזרת מים חמים ומטלית רכה וייבשו היטב באוויר. אין   •

לחשוף את רשת הסינון לאור שמש ישיר או לייבש באמצעות תנור חימום מאחר שהדבר עלול לעוות  

 את הגוף והמסגרת של רשת הסינון.

 התקינו את רשת הסינון במכשיר לאחר הניקוי.  •

 

   קולט לחות זה ינקז מים באופן רציף. בצעו את השלבים המפורטים במדריך לניקוז רציף.

כדי להאריך את חיי רשת הסינון של קולט הלחות, יש 
להניח את רשת הסינון בתוך שקית ניילון אטומה 

ולאחסנה כשהמכשיר לא נמצא בשימוש למשך תקופה 
 ארוכה. 

 

אין להשתמש במכשיר בקרבת מים מאחר שעלולה 
להתרחש זליגת חשמל בעת מגע עם מים. הדבר עלול 

 לגרום לשריפה וחשמול.

  

 יש להשתמש במתג חשמל מתאים. 

 שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או חשמול.

 

אין להסב נזק לכבל החשמל או לבצע בו שינויים. אין  
להניח חפצים כבדים על גבי כבל החשמל, אין לחמם 

ותו בכוח, הדבר עלול להסב נזק לכבל ולמשוך א
 החשמל ולגרום לשריפה או חשמול.

 

 לחבר את כבל החשמל לשקע בבטחה.יש 
 כבל רופף עלול לגרום לחשמול.

 

אין לנתק את כבל החשמל כדי לעצור את פעולת 
 קולט הלחות.

 שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה או חשמול.



 

 

 למכשיר מחובר צינור ניקוז אחד. ראו את צינור הניקוז בתרשים. .1

 כדי להבטיח זרימת מים טובה.  לא מעוקםוודאי שהצינור  .2

 

 שירות לאחר מכירה.מרכז פניה לזה לפני במדריך  6עיינו בעמוד במקרה שמתרחשת תקלה בקולט הלחות, 

 נאסר על המשתמשים לתקן או לפרק מכשיר זה באופן עצמאי, תיקון לקוי עלול לסכן את המשתמש. 

 

 תקלות ופתרונות .10

 פתרון  סיבה  תקלה 

 קולט הלחות לא פועל 

 הפסקת חשמל  .1

 מתג החשמל לא מופעל  .2

 התקע לא מחובר לשקע  .3

 נתיך שרוף  .4

 הדליקו את החשמל  .1

 החשמלהפעילו את מתג  .2

 חברו את התקע לשקע  .3

 החליפו נתיך  .4

אין אפקט משמעותי של  

 ספיחת לחות 

הצטברות לכלוך ברשת סינון   .1

 האוויר 

פתח כניסת האוויר  של חסימה  .2

 בקולט הלחות 

 חלון ודלת פתוחים .3

 דליפה של חומר קירור  .4

 נקו את רשת הסינון  .1

 הסירו את החסמים .2

 דלתות וחלונות סגרו  .3

צרו קשר עם סוכן או יצרן   .4

 לצורך תיקון 

 דליפת מים 
 המכשיר נטוי  .1

 צינור ניקוז המים חסום  .2

 יישרו את המכשיר  .1

הסירו את הפנל ונקו את   .2

 הלכלוך שבתוך הצינור 

 רעש חריג 
 יציב לא  המכשיר  .1

 חסימה ברשת הסינון  .2

 ייצבו את המכשיר  .1

 נקו את רשת הסינון  .2

 

תיקון, צרו קשר עם הספק או הסוכן ואל  כשאינכם מצליחים לפתור את התקלות שלעיל והמכשיר דורש   .1

 תפרקו את המכשיר באופן עצמאי.

והתופעה  .2 תקלה  אינה  זו  הקירור.  נוזל  של  הזרימה  צליל  את  לשמוע  ניתן  המכשיר,  פעולת  מצלילי  חוץ 

 תקינה.

 פליטה של אוויר חם מפתח יציאת האוויר היא תופעה תקינה.  .3

 


