קולט אדים
מדריך למשתמש

דגם LV-R-288

הצגת המכשיר

 )1ארובה פנימית
 )2ארובה חיצונית
 )3מקשי בקרה
 )4תאורה
 )5מסנן אלומיניום
 )6גוף
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אזהרות ואמצעי בטיחות














מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי
מכשיר זה משתמש ב220-240 -
וולט~50Hz
לתקע החשמלי של המכשיר מסופק
פין הארקה .תקע זה יש לחבר אך
ורק לשקעים בעלי חיבור הארקה.
כל החיבורים החשמליים צריכים
להתבצע על ידי טכנאי אלקטרוניקה
מוסמך.
התקנה אשר תבוצע על ידי אדם שלא
הוסמך לכך עלולה לגרום לפעולה
לקויה של המכשיר ,נזק או תאונה.
אין ללחוץ או למעוך את הכבל
החשמלי מאחורי או תחת עצם כבד.
אין למקם את הכבל החשמלי בקרבת
מקור חום או להבה פתוחה ,פעולה זו
עשויה להמיס את הכבל ולגרום
לשריפה.
אין לחבר את המכשיר לשקע
החשמלי עד שלא הסתיימה התקנתו.
ודאו שהתקע נמצא בהישג יד על
מנת שיהיה ניתן לנתקו מהחשמל
במקרה של סכנה.
אין לגעת במנורות לאחר שדלקו לזמן
ארוך .המנורות חמות ולכן עשויות
לגרום לכוויה.
קולטי האדים תוכננו לשימוש ביתי.
אין החברה אחראית לתקלות שיגרמו
עקב שימוש השונה מזה המפורט
בחוברת זו.
עקבו אחר הוראות ההתקנה של
צינור הפליטה .אין החברה אחראית
לתקלות שיגרמו עקב שימוש במכשיר
ללא ארובת פליטה.















אין לבשל מזון מתלקח תחת קולט
האדים.
הפעילו את המכשיר לאחר שמקמתם
את הסיר או המחבת לבישול על גבי
הכיריים .הפעלת המכשיר בלי כלי
בישול החוצץ בינו לבין הלהבה עשויה
לגרום לחלק מאביזרי המכשיר
להתעוות מהחום.
לפני הסרתו של סיר או מחבת מן
הכיריים יש לכסותו בעזרת מכסה.
אין השאיר שמן רותח על הכיריים.
כלי בישול אשר מכילים שמן רותח
עשויים להתלקח.
שימו לב בעת הבישול ,בעיקר בעת
טיגון בעזרת שמן ,שלא מתלקחת
אש בכלים.
הקפידו להחליף מסננים .מסננים
שלא מוחלפים בצורה קבועה עשויים
לגרום לשריפה עקב שומנים
המצטברים על גביהם עם הזמן.
אין השתמש במסננן שאינו עשוי
מחומרים חסינים לאש.
אין להפעיל את המכשיר ללא מסנן
האלומיניום; אין להסיר את המסנן
כאשר המכשיר בשימוש.
במקרה של שריפה ,נתקו את המתח
למכשיר על ידי משיכת התקע
מנקודת החשמל.
ישנה סכנת התלקחות אם לא תחזקו
ותנקו את המכשיר על בסיס קבוע.
לפני תחילת פעולות תחזוקת
המכשיר ,יש לנתקו מן השקע
החשמלי.
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 כאשר המכשיר מופעל במקביל
לפעולתם של מכשירים לא חשמליים
אחרים דרך הארובה ,יש לוודא
4
על
יעלה
שהלחץ השלילי בחדר לא

.)4x10-5bar( Pa
 אם ישנם מכשירים הפועלים על גז או
דלק בקרבת קולט האדים ,יש

להפריד בין צינורות הפלטה של שני
המכשירים ואין לשלבם.
 כאשר צינור פליטת המכשיר מחובר
לארובה ,השתמשו בחיבור בקוטר

 150מ"מ .צינור הפליטה צריך להיות
קצר וישר ככל שניתן.

הרחיקו את חומרי האריזה מילדים
קטנים היות והם עשויים להיות
מסוכנים להם.
ודאו שילדים לא משחקים עם
המכשיר .אין לאפשר לילדים
להשתמש במכשיר.
אם הכבל החשמלי פגום ,יש לפנות
ליצרן ,ליבואן או לחשמלאי מוסמך על
מנת שיחליפו אותו בחדש בכדי
למנוע תאונות עתידיות.
במקרה של שריפה במכשיר ,נתקו
את המתח למכשיר על ידי משיכת
התקע מנקודת החשמל וכסו את
הלהבה .לעולם אין להשתמש במים
לכיבוי השריפה.

לפעילות בטיחותית ,השתמשו בנתיך " "MAX 6 Aבהתקנת קולט האדים.
אזהרות בנוגע לשינוע
 כל המוצרים שבשימוש באריזת המכשיר ניתנים למחזור.
 צייתו לסימול על גבי האריזה בעת השינוע.
 החזיקו את הידיות בצידי אריזת המכשיר בעת הנשיאה.

עבור הסעה ברכב:
 יש לשמור על אריזתו המקורית של המכשיר.
 הובילו את המכשיר באריזתו המקורית; צייתו לסימול על גבי האריזה בעת השינוע.

אם המכשיר אינו באריזתו המקורית:
 אין למקם אבזרים כבדים על גבי צינור הפליטה.
 הגנו על המשטח החיצוני ממכות.
 ארזו את המוצר על מנת להגן עליו מנזק.

הוצאת המכשיר מאריזתו והתקנה





ודאו כי אף חלק במכשיר לא התעוות.
יש לדווח מייד לחברת ההובלה האחראית על אי אלו נזקים שנגרמו למכשיר בעת
השינוע.
אם הבחנתם בנזק למכשיר ,דווחו על כך לספק או לחנות ממנה נרכש המוצר.
אין לאפשר לילדים לשחק עם חומרי האריזה!!!
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מיקום המכשיר
לאחר התקנת המכשיר ,המרחק בין קולט
האדים וכיריים חשמליים צריך להיות
לפחות  65ס"מ; המרחק בין קולט האדים
וכיריים הפועלים על גז צריך להיות לפחות
 75ס"מ .ראו

איור 1

5

התקנת מכסה קולט האדים
הדביקו את תרשים ההתקנה במקום בו אתם
מעוניינים שימוקם המכשיר וקדחו את החורים
 Aו B -בעזרת מקדח  010מ"מ .על מנת
להבריג למקומו את משטח ההתקנה ,בבקשה
השתמשו במקדח  04מ"מ וקדחו בהתאם
לאורכו של המשטח.

הכנסת הדיבלים (מיתדים)
הכניסו דיבל  010מ"מ לחורי התליה  Aו.B-
הכניסו דיבל  06מ"מ לחורי  04מ"מ שנקדחו
קודם עבור משטח ההתקנה .איור .1

תמונה 1

הבריגו את משטח התקנת קולט האדים למקומו
בעזרת הברגת ברגיי ( 3,9x22מצורפים באריזה)
לדיבל  06מ"מ .איור 2

תמונה 2
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הברגת ברגי התליה
הבריגו ברגי  5,5x45בכל דיבל  010מ"מ (חורים  Aו)B-
שהוכנס לקיר בפעולה הקודמת.
ראש הבורג צריך לבלוט כדי כ 5-מ"מ מהקיר .תמונה .3
תמונה 3

התקנת מכסה קולט האדים
תלו את המכסה על גבי הברגים ומשטח התקנת
קולט האדים והדקו את הברגים סביב הקולט.
תמונה 4
תמונה 4
עליכם להשחיל את המכסה על גבי הברגים בעזרת
חורי הברגים הממוקמים בחלקו האחורי של המכסה
ורק אז להדק את הברגים .תמונות .4,6,7

תמונה 5

תמונה 7

תמונה 6
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התקנת צינור הפליטה
התקינו את פתח הפלסטיק לאחד מצדי צינור הפליטה.
חברו את צדו השני של הצינור לארובת המטבח.
חזקו היטב חיבורים אלו בכדי שלא יתפרקו כאשר
המכשיר עובד בעוצמה מלאה .איור 8
תמונה 8
התקינו את ארובת האלומיניום סביב גוף המכסה
כפי שמוצג באיור .9
בדגמים  2120ו 2220 -עליכם להתקין את הארובה
לגוף בעזרת ברגי .3,9x x 9,5 RYSB

תמונה 9
עליכם להבריג את צינור הפליטה מחלקו העליון
החיצוני למשטח התקנת הארובה המקובע לקיר.
איור 11

תמונה 11
כיפוף צינור הפליטה מפחית מיכולת האוורור שלו ולכן יש לנסות ולשמור על הצינור
ישר ככל שאפשר .איור 11

התקנה לא נכונה

תמונה 11

התקנה נכונה
8

החלפת נורת 25W
להחלפת הנורה ,סובבו אותה כנגד כיוון השעון
והסירו אותה מבית המנורה.
הבריגו נורה חדשה מאותו סוג לבית המנורה על
ידי סיבובה עם כיוון השעון.
איור 2

איור 2

תפקידי המכשיר
קולט האדים שלכם ניתן לשימוש עם או בלי התקן הארובה.

שימוש בעזרת ארובה
יש לחבר את הקולט לארובה אשר תכוון את האוויר החוצה בעת השימוש .בכדי
להגיע לתוצאות הטובות ביותר עליכם להקפיד שצינור הפליטה יוביל את האוויר
במסלול הקצר ביותר לכיוון הארובה .מוצר זה מותאם לשימוש עם ארובה.
שימו לב!!!
אין לחבר את פתח המכשיר לצינורות אוורור שמובילים עשן ממכשירים אחרים.

מסנן פחם פעיל
יש להשתמש במסנני פחם פעיל בעת התקנת המכשיר
על מנת לאפשר זרימת אויר במקומות בהם המכשיר לא
יכול להיות מחובר ליציאת אויר חיצונית.
ניתן לרכוש מסננים אלו מן היבואן המורשה .תמונה 12
תמונה 12
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איור 3

שימוש במסנני פחם פעיל
מכשיר זה מותאם לעבודה עם שני סוגי מסנני פחם.
לחוברת זו מצורפים ההסברים כיצד יש להשתמש במסנני פחם.
לפני התקנתם או החלפתם של מסנני הפחם יש לנתק את קולט האדים מהחשמל.
יש להחליף את מסנני הפחם במסננים חדשים כל  3-4חודשים במטבחים שלא
מכילים פתח לארובה.
אין לשטוף את מסנני הפחם.
יש צורך בהתקנתם של מסנני השמן גם כאשר אין צורך בהתקנת מסנני פחם פעיל.
אין להשתמש במוצר ללא מסנני שמן.

החלפת מסנן פחם
יש להתקין שני מסנני פחם פעיל במכשיר.
על מנת למקם את מסנני הפחם ,שימו אותם על גבי תעלות האוורור של המנוע
והבריגו אותם למקומם עם כיוון השעון .על מנת להסירם ממקומם ,סובבו את
המסננים כנגד כיוון השעון .איור 3

01

תחזוקה









נתקו את המכשיר מהחשמל לפני תחילת פעולות
הניקיון והתחזוקה.
מכסה מסנן האלומיניום לוכד את האבק והשמן
שבאוויר.
יש לשטוף את מסנן האלומיניום עם מים חמים
וסבון ,או בעזרת מדיח הכלים (בחום גבוה ,)60o
כפעם בחודש.
על מנת להסיר את מסנן האלומיניום לחצו על
הבריח הקפיצי בקצה המסנן .לאחר הניקוי ,אין
להחזיר את המסנן למקומו עד שהתייבש
לחלוטין.
יש לנגב את חלקו החיצוני של קולט האדים
בעזרת מגבת לחה או בעזרת מעט אלכוהול.
מנעו מגע של מים עם חלקיו החשמליים של
המכשיר.
שימוש בחומרי הניקוי והתחזוקה של Inox
הזמינים בשוק יאפשרו לקולט האדים
שברשותכם לתפקד טוב יותר ולזמן ארוך יותר.

תמונה 13

תמונה 14
אזהרה :מסנני אלומיניום ניתנים לשטיפה במדיח הכלים אך צבע המסנן עשוי
להשתנות לאחר מספר שטיפות .תופעה זו אינה חריגה ואין צורך להחליף את
המסנן בשל כך.

אוורור
על מנת לוודא שקיים אוורור מספק ,השאירו את חלונות המטבח שלכם סגורים.

הערה חשובה
יש להקפיד על השגחה צמודה כאשר המכשיר פועל לצד מכשירים אחרים אשר
משתמשים בדלק (דוגמת :תנורי חימום ,סמובר ,ומכשירים אחרים אשר עובדים
בעזרת גז ,אדי סולר ,פחם או עץ) ,היות וקולט האדים עשוי להשפיע על הבעירה
במכשיר בצורה שלילית כיוון שהוא מכווין את זרימת האוויר בחדר.
הערה זו לא תקפה לקולטי אדים שלא משתמשים באוורור בעזרת ארובה.
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שימוש במוצר
בחירת מהירויות
ישנן שלוש מהירויות אוורור בקולט האדים .עליכם לבחור באחת מרמות האוורור,
נמוך-בינוני-גבוה ,בהתאם לתנאי הבישול .המנוע מופעל על ידי לחיצה על
הכפתורים המתאימים בלוח הקדמי .השאירו את קולט האדים פועל גם לאחר סיום
הבישול ,על מנת ששאריות העשן והריח יוכלו גם הם להפנות מהמטבח.
אם פעולת המכשיר מתבצעת כראוי ,חלונות המטבח צריכים להיות סגורים.

תאורה
לקולט האדים יש מנורה ,וכפתור מנורה המשמש להדלקתה וכיבויה.
לחצו על הכפתור עם סימן המנורה על מנת להאיר בעזרת המנורה את משטח
העבודה.
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מפרט טכני
אספקת חשמל
דרגת בידוד מנוע
דרגת בידוד

220-240 V 50Hz
F
דרגה I

על מנת להשתמש בקולט האדים בצורה יעילה:





השתמשו בצינור בקוטר  150/120מ"מ ועם כיפוף מינימלי של הצינור בעת
החיבור לארובה.
הקפידו על מועדי הניקיון של מסנן האלומיניום ומועדי החלפתם של מסנני הפחם
הפעיל.
הפעילו את קולט האדים במהירות בינונית אם אין צורך במהירות גבוהה.
על מנת לוודא שפעולת האוורור מתבצעת כראוי ,חלונות המטבח צריכים להיות
סגורים.
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בדקו את מסנן הפחם הפעיל (יש להחליף את מסנני הפחם כל
 2-3חודשים -בדגמים המשתמשים במסנן פחם)

בדקו את פתח האוורור (ודאו שפתח האוורור לא חסום)

בדקו את המנורה (יש לוודא כי המנורה מוברגת כראוי)

לחצו על כפתור המנורה (כפתור המנורה צריך להיות לחוץ)

בדקו את כפתורי המנוע( .יש לוודא כי המנוע מכוון לאחת
המהירויות הזמינות)

בדקו את מסנן האלומיניום (מסנן האלומיניום צריך להישטף
לפחות פעם בחודש)

X
X

X
X
X

בדקו את החיבור לחשמל (המתח החשמלי צריך להיות בין 220-
 240וולט ,כמו כן יש לוודא כי קולט האדים מחובר להארקה)

X

X

X

X
X

קולט האדים לא עובד
המנורה לא עובדת
יניקת האוויר של קולט האדים חלשה
קולט האדים לא מכווין את האוויר החוצה
(התקנה ללא ארובה)

כאשר המוצר לא עובד:
לפני שאתם יוצרים קשר עם טכנאי:
ודאו שהמוצר מחובר לשקע החשמל וכי הנתיך במכשיר תקין .אל תבצעו שום
פעולה שעשויה לפגוע במכשיר .לפני שאתם יוצרים קשר עם טכנאי ,בדקו את קולט
האדים שלכם בהתאם לטבלה  .1אם הבעיה לא נפתרה ,צרו קשר עם ספק המוצר
או טכנאי מוסמך.
היצרן אינו אחראי לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מהתקנה או חיבור לקויים .לכן
כל הפעולות המתייחסות להתקנה ולחיבורי חשמל חייבות להתבצע על ידי צוות מיומן
הפועל בהתאם לתקנות המקומיות והכלליות שבתוקף.

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל .אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל
החשמל ניזוק .תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.
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