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הקדמה

     ,        . לבצע     מקצועיים לטכנאים תן אנא ולטובתך החוקיות זכויותיך על לשמור מנת על ערך יקרי מכשירים הנם  מזגנים
. ההתקנה   את עבורך

.     , חברתנו            ידי על המיובאים הקיר על לתלייה המיועדים מפוצלים מזגנים לדגמי גרסה הנה ההפעלה הוראות  חוברת
     , על            כלל משפיע שאינו דבר זו בחוברת המתוארות מאלה בצורתן שונים מעט להיות עשויים רכשת אותן  היחידות

. נכונים   ושימוש פעולה
. עתידי               לשימוש החוברת על ושמור בחרת אותו הספציפי בדגם הדנים הפרקים את בעיון קרא אנא

: ההפעלה    הוראות לחוברת תוספת
; השגחה               ללא מוגבלים אנשים ידי על או קטנים ילדים ידי על לשימוש מיועד אינו המכשיר
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למשתמש  הוראות
.           " נכונה   "   בצורה מפעילו שהנך בטוח שתהיה כך במזגן השימוש לפני ההפעלה הוראות חוברת את קרא אנא

התקנה  הוראות
. בו                 להשתמש שתתחיל לפני המזגן את יתקינו המורשים המתקינים של או חברתנו של מקצועיים שירות שאנשי ודא

הפעלה  הוראות

2



ותיקון   להסרה הוראות
•.    , לחברה    התקשר אנא ותיקון הסרה שנדרשים בעת
•      ,     ,( לסוכן     (   והתקשר מהחשמל המזגן את נתק פעולה מיד הפסק אנא בערה או ריח רגילות לא תופעות של  במקרה

. לחברה  או
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ותפקידו    חלק כל שם
  .       ,     , לאחרים    באשר הבאה התצורה את רק מציגים אנו שונים יהיו והצורה המאפיינים רבים דגמים וקיימים  מאחר

. לשימוש  התייחסו

כניסת       מכסה שבתחתית הצדדים בשני מעט  לחץ
. התנגדות        תורגש אשר עד זה לצד ומשוך האוויר

מנת        על חירום כאמצעי זה בלחצן להשתמש  ניתן
שהשלט/      בעת היחידה פעולת את להפסיק  להפעיל

. זמין   אינו רחוק
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תצוגה   מסכי סוגי

.        , המזגן     פעולת על משפיע אינו הדבר אך שונה יהיה התצוגה ומסך יתכן
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רחוק  הפעלה  השלט ותצוגת

: לב  שים
1.    . ההוראות              את בדוק אנא זהה הלחצנים תפקיד אך שברשותך מזה שונה להיות עשוי זה רחוק שלט של  צורתו

. שלך        המזגן של הזהה רחוק השלט הפעלת לגבי
2.         . הלחצן         את להציג יכולים שאיננו כך על מתנצלים אנו חברתנו של שונים מזגנים להפעלת משמש זה רחוק  שלט

. רכשת       אותה ליחידה בדיוק המתאים המחוון או
- LAMPהלחצנים " .CLEANו"  הדגמים""         בכל קיימים לא אשר אופציונאליים לחצנים הנם

,          FLOW AIRהלחצן " לשלושה"     אוויר זרימת כיוון פונקצית עם בדגמים רק פועל הוא אופציונאלי פעולה לחצן  הנו
כיוונים.

רחוק  שלט

הערה:
•   .          , מרגיש    הנך אם המזגן של רצופה פעולה עם מבוקרת אינה החדר טמפרטורת טורבו פעולת בחירת  בעת

.      , הטורבו    פעולת את בטל אנא מדי קרה החדר שטמפרטורת
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רחוק   בשלט שימוש

רחוק  שלט
1.    , הלחצן       על לחץ המזגן יחידת כלפי רחוק השלט את הלחצן,      on/offהפנה על לחץ מכן  מצב (MODEלאחר

.    ,  ,  ,  : אוורור),     או חימום ייבוש קירור אוטומטי הרצוי המצב את בחר פעולה
הלחצן   .2 על )        TEMPERATURE SETלחץ אשר (  עד הטמפרטורה דרגת של הורדה או להעלאה טמפרטורה  כוונן

 -      . מ   נע לחדר טמפרטורה טווח תוצג הרצויה - 32°Cעד  16°Cהטמפרטורה ל.     אוטומטית יכוונן  ולא 25°Cהמזגן
. ייבוש        למצב או אוטומטי למצב לכווננו יהיה ניתן

הלחצן   .3 על : SPEED FANלחץ       ( לך (  הרצויה האוויר זרימת עוצמת לכוונון המפוח ) Lowמהירות התצוגה (  נמוך
)   Med, תראה  תראה ( התצוגה )   Hi, בינוני תראה ( התצוגה )Auto, גבוה  אוטומטי (

המחוון     את תראה .                                                                                     (התצוגה במצב  מהבהב  בעודו
למצב             המהירות את לכוונן יהיה ניתן ולא נמוכה למהירות עובר המזגן )).DRYאוטומטי ייבוש (

הלחצן   .4 על :  SWINGלחץ   /      ( טבעית (   זרימה לך הרצוי מטה מעלה אוויר זרימת כיוון לבחירת וחזור הלוך  תנועה

תראה(   תראה),   (  התצוגה התצוגה קבועה .  זרימה נעשה). (      הדבר קבוע יהיה הזרימה כיוון ייבוש  במצב
אוטומטית.)

הלחצן,    .5 על לחץ /    (  Air Flowאופציונאלית תראה    התצוגה רצונך פי על לימין לשמאל כיוון ),לבחירת  מהבהב 
תראה  (   התצוגה קבוע ).משב

        , במצב         האוויר זרימת עוצמת את לקבוע ניתן חימום או קירור פעולת במהלך טורבו הלחצן על ).HIGHלחץ  גבוה (
. זו        פעולה תפסיק טורבו הלחצן על חוזרת לחיצה

.        , האוויר:    זרימת עוצמת את לשנות ניתן לא טורבו פעולת במהלך הערה

ידני:  1שיטה  כוונון
הזרימה             לכיוון הכנפונים של ישירה ידנית הזזה ידי על הזרימה כיוון את  כוונן

. ימין/ לשמאל
.     , המזגן:    פעולת את הפסק הזרימה כוונון בעת זהירות

).:2שיטה  כיוונים        (      שלושה עם בדגם אוויר זרימת אוטומטי באופן הכנפונים של ואנכית אופקית הזזה
    . הלחצן      על לחץ רחוק השלט באמצעות הזרימה את ),   FLOW AIRכוונן יבצעו (  המסתובבים הכנפונים אוויר  זרימת

. האוויר          זרימת של קבוע כיוון או וימינה שמאלה קבועה תנועה

כיבוי   זמן הגדרת
.        . אוטומטי         באופן יכבה המזגן זה זמן בחלוף תכבה המזגן שיחידת רוצה הנך בו הזמן את הגדר

1.    , הלחצן   על לחץ המזגן פעולת .TIMERבמהלך מתוזמן      כיבוי למצב ייכנס והמזגן
הלחצן    .2 על ברצף - TIMERלחץ       . מ      הזמן קוצב את להגדיר ניתן המזגן לכיבוי הדרוש הזמן .1-24להגדרת  שעות 

 :     , הבא    בסדר תתחלף התצוגה לחוץ נשאר שהלחצן ).24* …..* 2 * 1ככל תצוגה *     (  אין תימחק היא מכן ולאחר
3. -      , ב    תרדנה בתצוגה המופיעות הספרות הכיבוי זמן הגדרת .   1לאחר מראות    המוצגות הספרות שעה על  בחלוף

. המתוזמן      הכיבוי לפני הנותר הזמן את

הפעלה   זמן הגדרת
.         . אוטומטי         באופן לפעול יתחיל המזגן זה זמן בחלוף תופעל המזגן שיחידת רוצה הנך בו הזמן את הגדר

הלחצן        .1 על לחץ מכובה במצב נמצא שהמזגן .TIMERבעת מתוזמן      הפעלה למצב ייכנס והמזגן
הלחצן    .2 על ברצף - TIMERלחץ       . מ      הזמן קוצב את להגדיר ניתן המזגן להפעלת הדרוש הזמן .1-24להגדרת  שעות 

 :     , הבא    בסדר תתחלף התצוגה לחוץ נשאר שהלחצן ).24* …..* 2 * 1ככל תצוגה *     (  אין תימחק היא מכן ולאחר
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3. -      , ב    תרדנה בתצוגה המופיעות הספרות הכיבוי זמן הגדרת .   1לאחר מראות    המוצגות הספרות שעה על  בחלוף
. המתוזמנת      ההפעלה לפני הנותר הזמן את

הטיימר   פעולת ביטול
שעה     מראה שהתצוגה הלחצן,     24בעת על שנית .TIMERלחץ המתוזמן    המצב לביטול

.' וכו         השינה במהלך הפעולה רעש להפחתת זה במצב השתמש
הלחצן    על .SLEEPלחץ יפחת,       הפנימית מהיחידה האוויר זרימת רעש

הלחצן     על שנית .SLEEPלחץ זה    ממצב ליציאה

הערה:
•.    ,        . תרד       הקירור יכולת היום במשך זה במצב שימוש נעשה אם לישון הולך שהנך בעת שינה במצב השתמש
עד        • בהדרגה תעלה החדר טמפרטורת הקירור פעולת .2°Cבמהלך שינה       במצב הפעולה הגדרת זמן לאחר
•      , עד   בהדרגה תרד החדר טמפרטורת החימום פעולת .5°Cבמהלך שינה       במצב הפעולה הגדרת זמן לאחר

הספרות               • או תקינה בצורה אותו לקלוט יכולה אינה הפנימית המזגן ויחידת נחלש רחוק השלט שאות  בעת
.           , חדשות    בשתיים הסוללות את והחלף האחורי המכסה את פתח אנא מטושטשות להיות הופכות בתצוגה

•. בשלט          הסימון לפי סדר באותו להיות חייבים והשלילי החיובי הקטבים
•. זהה      מסוג בסוללות להחלפה להשתמש יש
• ,         , דבר         אלקטרוליט דליפת למנוע מנת על הסוללות את הוצא רב זמן במשך רחוק בשלט שימוש נעשה לא  אם

. רחוק    לשלט נזק שיגרום
•           , מכן       ולאחר התצוגה את לאפס מנת על הסוללות את להוציא תוכל רגיל לא במצב נמצא רחוק שהשלט  בעת

. חזרה     הסוללות את להכניס תוכל

החימום   לפעולת מאפיינים

       , היחידה        של החום מחליף על ייווצר קרח מאוד גבוהה והלחות מאוד נמוכה החיצונית שהטמפרטורה  בעת
    ,   . תיכנס,         האוטומטית ההפשרה פונקצית זה במקרה החימום ביצועי על שלילית השפעה לו שיש דבר  החיצונית

למשך.      תופסק החימום פעולת .5-10לפעולה הפשרה      לבצע מנת על דקות
•. נעצרות      והחיצונית הפנימית היחידות בשתי המאווררים
•        . מראה       הדבר ואין המהירה ההפשרה בשל נגרם הדבר החיצונית ביחידה להיווצר עשוי קיטור ההפשרה  במהלך

. תקלה  על
•. פעולתו        את יחדש המזגן ההפשרה תהליך סיום לאחר
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תחזוקה  שיטות
. תחזוקה           עבודות ביצוע לפני מהחשמל ולנתקו המזגן פעולת את להפסיק יש
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לשירות     פניה לפני המזגן בדיקת

11



תקלות  איתור
 .          , מקרים  בטבלה המופיעות לתופעות לב לשים יש לשירות הקריאה לפני יקר  לקוח

. המזגן       של תקינה פעולה לרוב הנם אלה
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הפנימית     ליחידה ההתקנה מיקום בחירת

•, החדר               של פינה לכל להגיע יוכל מהיחידה היוצא האוויר בו במקום היחידה את להתקין יש
•, חיצוני     אוויר השפעת למנוע יש
•, היחידה        של והיציאה הכניסה פתחי חסימת למנוע יש
•; וקיטור       שמנים עשן מדי יותר למנוע יש
•,        , דליקים    גזים של דליפה או פנימית זרימה אפשרית היווצרות למנוע יש
•,(' וכו      (        גבוה תדר עם קשת ריתוך מכשירי כמו גבוה תדר בעלי מהתקנים להימנע יש
•, חומצתיות        בתמיסות שימוש נעשה בהם ממקומות להימנע יש
•,( סולפיד         ( מיוחדים בתרסיסים תכוף שימוש נעשה בהם ממקומות להימנע יש
•,    ,'   ,   , ערך     יקרי מכשירים וכו מחשבים טלוויזיה מכשירי מוסיקליים כלים מעל להתקין אין
להיות          (     • עשויה האזעקה המזגן פעולת במהלך המזגן של היציאה פתח ליד אש אזעקת התקני להתקין  אין

.( מהמזגן      הנפלט החם האוויר בשל מופעלת

ותחזוקה     להתקנה מספיק מקום הבטחת
•      , היחידה        בין מקום מספיק להשאיר מומלץ המערכת ובטיחות ההפעלה נוחות את בחשבון לקחת  יש

והקירות.

   ,         : מקום  מספיק השאר המזגן על נוספים הפעלה התקני להתקין יש אם לב  שים
. אלה  להתקנים

והחיצונית     הפנימית ליחידות גובה הגבלת
•        , שתי       של הגבהים הפרש על לשמור יש אך גבוהה להתקנה ניתנות החיצונית וגם הפנימית  היחידה

. לדרישות   בהתאם היחידות
•. היחידה             ביצועי על שלילית השפעה שתימנע כך הניתן ככל בצנרת כיפופים להפחית נסה
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החיצונית     ליחידה ההתקנה מיקום בחירת

רעידות               • ייגרמו שלא וכדי המזגן משקל את לשאת המסוגלים במקומות החיצונית היחידה את להתקין  יש
ורעשים.

•. טוב                אוורור ועם ישירות שמש ולקרני לגשם יחשפו לא הן בהם במקומות היחידה את להתקין יש
•.       , עתידיים      ותחזוקה שירות למתן ובטוח נוח נגיש במקום היחידה את להתקין יש
•. לשכנים        יפריעו לא מהיחידה הנוצרים שהרעשים להקפיד יש
•. מתכתית        שאינה מסגרת על היחידה את להתקין אין
•.      , דליקים       גזים דולפים או זורמים נוצרים בהם במקומות היחידה את להתקין אין
•. לשכנים               יפריעו ושלא הפעולה במהלך הבסיס מלוח עיבוי מי של לניקוז לב לשים יש
•. הרוח        מול אל יוצא אוויר זרימת למנוע יש

החיצונית      היחידה סביב הדרושים המרווחים פירוט
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היחידה    מסגרת  הפנימיתהתקנת
 . בקיר  בקדחים

 * - כמופיע      ***  ו של בכיוונים לחבר ניתן הצנרת  את
במקום.       1באיור  חריץ לפתוח יש הצנרת חיבור  בעת

. הבסיס   במסגרת מתאים

הקיר    .1 על התושבת לוח התקנת
באמצעות        הקיר תושבת לוח את איתנה בצורה  התקן

.          . עיבוי.      מי ניקוז לסכן עלול בשיפוע הנמצא תושבת לוח ישר במפלס נמצא שהלוח ודא ברגים

בקיר  .2 חורים קדיחת
הקירבקוטר        תושבת מלוח נמוכים מעט במקומות חורים  קדח

65 -       " ב  יותר נמוך קדח החיצוני ובסף מ ,  5-10מ " שמי  כך מ  מ
    . הקיר    צינורית את חתוך חלקה בצורה יתנקזו  העיבוי

הקיר       ( לעובי בהתאם המתאים לאורך מהקיר  3-5שתבלוט
      ( באיור"    כמוצג הצינורית את והכנס הקיר מעובי יותר מ .2מ

הניקוז  .3 צינור התקנת
הקדחים        לכיוון בהתאם הפנימית היחידה צנרת את  התקן

עם.          הצנרת ויתר הניקוז צינור את הדוקה בצורה עטוף  בקיר
)       . איור  לצנרת מתחת נמצא הניקוז שצינור ודא עטיפה  סרט

3   , עיבוי).       מי עשויים היחידה בתוך עובר הניקוז שצינור  בעת
. גבוהה        מאוד הלחות אם שלה המשטחים על להופיע

הפנימית  .4 היחידה התקנת
   , הניקוז    וצינור הצנרת המחברים החוטים את  העבר

     . על    הפנימית היחידה את תלה בקיר הקדח דרך  המחברים
בתחתית         שהווים כך הקיר תושבת של העליון בחלק  הווים

איור       ( הקיר תושבת שבלוח לווים יתאימו הפנימית  היחידה
4.(
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בדיקות:
a.. היטב      מקובעים והתחתונים העליונים שהווים בדוק
b.. ישר       במפלס נמצא הראשית היחידה שמיקום בדוק
c. )       איור מעלה כלפי הניקוז צינור את לכופף ).5אין
d.      הצנרת מקבץ בתחתית להימצא הניקוז צינור  על

).5איור( 

החיצונית    היחידה תושבת התקנת

•. המקורית        באריזתו ההתקנה למקום המוצר את לשנע נסה
•      , שימוש          בעת במיוחד לב לשים יש המערכת במרכז נמצאת אינה היחידה של הכובד מרכז ונקודת  מאחר

. היחידה   להרמת בכבלים
• - מ        ביותר היחידה את להטות אין השינוע ).45במהלך אנכי  (      במצב היחידה את להעמיד אין מעלות
•.        , הקיר   על התושבות את לקבוע מנת על הארכה בבורגי השתמש
•. ישר              מפלס על ושמור התומכים על החיצונית היחידה של איתן לקיבוע ואומים בברגים השתמש
•          , אדמה        רעידות בפני עמידים שיהיו כך התומכים את לקבוע יש הגג על או הקיר על מותקנת היחידה  אם

. חזקות  ורוחות

מקבילות    יחידות להתקנת מידות

אוויר     וטיהור רגילה צנרת חיבור

. מהירים           חיבורים ללא לדגמים רק אוויר וטיהור רגילה צנרת חיבור תהליכי

רגילה   צנרת חיבור

     .        ,   , בעת    במיוחד לב לשים יש האוויר מיזוג מערכת לתוך לחות או אוויר זרים גופים אבק חדירת לאפשר  אין
   ,       . להיווצר     עשויים אחרת הניתן ככל חוזרים כיפופים למנוע נסה החיצונית ביחידה צנרת חיבורי  ביצוע

. הנחושת     בצינורות סדקים או התקשויות

     , מתאים         הידוק מומנט להבטיח כדי צנרת חיבורי ביצוע בעת מתאימים ברגים במפתחות להשתמש  יש
בטבלה(       הבאים ההידוק מומנט לערכי חלש).         1התייחס הידוק בעוד לחיבורים נזק לגרום עלול יתר  הידוק

. לדליפות   לגרום עשוי
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שבשימוש       1טבלה  הברגים מפתח על המבוסס הידוק מומנט

הנחושת     צינור של חיצוני הידוק קוטר מחוזק  מומנט הידוק מומנט
∅ 6.35160"   " מ  לס כוח ג "200ק   " מ  לס כוח ג ק
∅ 9.52300"   " מ  לס כוח ג "350ק   " מ  לס כוח ג ק
∅ 12.7500"   " מ  לס כוח ג "550ק   " מ  לס כוח ג ק

∅ 15.88750"   " מ  לס כוח ג "800ק   " מ  לס כוח ג ק
∅ 19.051200"   " מ  לס כוח ג "1400ק   " מ  לס כוח ג ק

3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 דופן   עובי
1.0mmצנרת 1.0mm 0.9mm 0.8mm 0.8mm

תת     משאבת באמצעות אוויר  טיהור
לחץ

1.  , את     הסר היטב הדוקים הצנרת שחיבורי  בדוק
המסועף        הלחץ מד את וחבר הטעינה פתח  מכסה

באמצעות      הטעינה לשסתום הלחץ תת  ומשאבת
באיור      כמופיע שירות .6צינורות

מד       .2 של הנמוך הלחץ בצד השסתום את  פתח
      , תת  משאבת את הפעל מכן לאחר המסועף  הלחץ

הצינורות.       ואת הפנימית היחידה את שאב  הלחץ
 - ל        מתחת אל יגיע בהם הלחץ אשר  1.5mmעד

HG - כ (    המשאבה פעולת ). 10זמן בעת   דקות
    , הלחץ   שסתום את סגור הדרוש הריק  שמושג
פעולת       את והפסק המסועף הלחץ במד  הנמוך

. הלחץ   תת משאבת

מכסי      .3 את והתקן השירות צינורות את  נתק
. הטעינה  שסתום

קני      .4 את לגמרי ופתח הפקקים את  הסר
מפתח      עם כיווניים והתלת הדו  השסתומים

. שירות  שסתום

5. " בהתאם      ל הנ השסתומים על הפקקים את  הדק
שבטבלה    ההידוק .1למומנט

קרר  הוספת

על         עולה הצינורות אורך אם קרר להוסיף '.4יש  מ 
. מקצועי         טכנאי ידי על רק לבצע ניתן זו  פעולה

   , טבלה   ראה הדרושה הנוספת .2לכמות להלן 

2טבלה 
 ( נוספת  (  קירור גז קרר כמות

הנוזל    צינור הנוזל    6.35קוטר צינור  9.52קוטר
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צינור(   ' 5אורך 'x 30מ )  צינור(  גר  ' 5אורך 'x 65מ )  גר 
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גז   דליפת בדיקת

            , דליפות   קיום של קפדנית לבדיקה סבון במי או דליפות איתור בהתקן השתמש הצנרת חיבור  בסיום
.     ,    . מיד.      בכך לטפל יש דליפה אותרה אם ההתקנה להבטחת חשוב שלב זהו בחיבורים

החשמל   כבל חיבור

1.. החיצונית     מהיחידה המגירה את הסר

מהיר  .2 לא החיצונית:            חיבור ביחידה המתאימים החוטים עם הבקרה חוטי ואת החשמל כבל את  חבר
איור        (  היטב נעשה שהחיבור וודא החשמל מערכת לתרשים ).    15בהתאם

מהיר .3 החיבור:     חיבור חלקי את ישירות  חבר
לאחר      והחיצונית הפנימית היחידות של  המהיר
החיצונית     ביחידה ההסתעפות תיבת  פירוקמכסה

).16איור( 

את       .4 היטב לקבע מנת על ההידוק בלוחית  השתמש
. המגירה     את מחדש והתקן החוטים

5.: אופציונאליים  וחימום   שלבים קירור  בדגמי
של,       החוטים מחבר את לחבר עליך  מסוימים

, ההפשרה       בדיקת חוט מחבר עם הפנימית  היחידה
איור   .17ראה

 , אחרת:        נכונה לא בצורה החוטים את תחבר אל  הערה
 . את      ליחידות נזק ואפילו תיגרמנה חשמל  תקלות

. הארציות       החיווט לתקנות בהתאם להתקין יש  המזגן
    , ידי     על להחליפו יש ניזוק החשמל הספקת כבל  אם

מנת,         על מוסמך חשמלאי או שלו השירות סוכן  היצרן
        .        . במרחקים  מופרדים קטבים עם תקע אין במזגן אם נגיש להיות החשמל תקע על ההתקנה לאחר סכנה  למנוע

.3של        " הקבוע  בחיווט מיגון להוסיף יש לפחות מ מ

גימור  עבודות
•. אטילן        סרט עם הדוקה בצורה הצנרת את עטוף
•. מהדקים       באמצעות לקיר העטופה הצנרת את קבע
•. גשם             חדירת למנוע מנת על הצנרת עוברת בו בקדח שנותרו המרווחים את מלא

ניסיון  הפעלת
•.          , תקינה   בצורה פועלים רחוק שבשלט הפונקציות בחירת שלחצני בדוק חשמל למקור חבר
•. תקין   ניקוז בדוק
•. פעולה       במהלך ורעידות רגילים לא רעשים בדוק
•. קרר     דליפות קיימות אם בדוק
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? נכונה     בצורה הותקנה היחידה האם

מתאים   התקנה מיקום
•                                                ? אל            הפנימית היחידה בחזית הפעולה את חוסם או אוורור שמונע משהו יש  האם

: הבאים     במקומות היחידה את תתקין
−. דליק       גז דליפת סכנת קיימת בהם במקומות
−. רבות      שמן התזות קיימות בהם במקומות
מלוח              − אוויר שם הים בחוף או רעילים גזים נוצרים בהם במקומות משמשת היחידה בהם  במקרים

 .    . שלך,    בסוכן היוועץ לתקלות הגורם דבר מאכל
•                                            . נקז            ורדיו טלוויזיה ממכשירי לפחות אחד מטר להימצא רחוק והשלט המזגן גוף  על

. מתאים       למקום הפנימית מהיחידה העיבוי מי את
•.     ,  ,     , שירות   למתן ובטוח נגיש קל נוח שיהיה מקום בחר המזגן התקנת בעת

הפעולה    לרעש לב שים
• .             , במיוחד   ולרעידות מוגבר לרעש גורם ואינו היחידה משקל את לשאת היכול מקום בחר היחידה התקנת  בעת

          . בין       רעידות נוגדות רפידות הכנסת ידי על היחידה את קבע לבית מועבר להיות יכול הרעש בו  במקום
. והמקבעים  היחידה

•. לשכנים                הפרעה מקור מהווים אינם החיצונית היחידה של הפעולה ורעש החם האוויר בו המקום את בחר
•. מוגבר              ולרעש לתקלות לגרום עשויים החיצונית היחידה של והיציאה הכניסה פתחי בקרבת המונחים  חפצים

. והיציאה       הכניסה פתחי בקרבת חפצים תניח אל
•.    , שלך      בסוכן היוועץ הפעולה במהלך חריג רעש נשמע אם

ותחזוקה  ביקורת
•)        , עונות     מספר לאחר לכלוך יתמלא המזגן פנים הפעולה וסביבת השירות לתנאי ), 3-5בהתאם כתוצאה   שנים

  )       . במזגן    להשתמש ניתן הרגיל לניקוי בנוסף מומלצים ותחזוקה ביקורת בביצועים ירידה תהיה  מכך
.( דאגה    ללא ארוכה תקופה

•.(    )       , זה   במקרה חיוב נדרש המפיצות בחברות או שלך בסוכן היוועץ ותחזוקה ביקורת לגבי
•. ההפעלה       בעונת שלא ותחזוקה ביקורת לבצע מומלץ
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התקנה  מדריך

הכיפוף   רדיוס  לשמירת
גליל,    את העמד  המותר

אנכי   במצב  הצינור
לפריסה.

אחד     צד רק תפרוס  אל
. הארוז    הרך הצינור של

בגלגלת   השתמש
על   לשמירה  מתאימה

. המותר   הכיפוף רדיוס

עלול    מדי חד  כיפוף
. לצינור   נזק לגרום

מסתובב   בגלגל  השתמש
. נכון    לא כיפוף למניעת

על    יתר הארוך  צינור
לגרום   עלול  המידה

. נכון   לא לכיפוף

" " - מרפק  ב  השתמש
רדיוס    על לשמירה  קשיח

טיפול   בעת  כיפוף
. רכים  בצינורות

למידה   מתחת  כיפוף
. הרך    לצינור נזק יגרום

כיפוף    רדיוס על  שמור
במהלך   מינימלי

ההתקנה.

יגרום     מדי קצר רך  צינור
, למידה   מתחת  לכיפוף

. אסור   שהנו דבר
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לפנות    יש שירות לקבלת

ארצי   שירות למוקד

ליין  פמילי

09-7400401

1700-55-00-66

  ' -'   : ה   א פעילות ושעות 8:00-16:00ימים

  ' חג    וערבי ו בימי סגורים המשרדים

09-7400501פקס -
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