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 ,נכבדים לקוחות

   . בושחברת שלקולטי אדים  רוכשי למשפחת הצטרפותכם עם אתכם מברכים הננו

 ,זה ומשוכלל חדיש ציוד מפעילים כיצד ולהנחות להסביר נועדו אלה והתקנה הפעלה הוראות
  .ביותר הטובות התוצאות לקבלת

  .רצונכם לשביעות יפעל  האדיםקולטש ומקווים ,ומושלם מהימן מוצר רכשתם כי, משוכנעים אנו

 B/S/H. של מקורית אחריות תעודת לקבל הקפידו :לב שימו
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  הוראות שימוש

חלקי חילוף ושירותים , אבזרים, פרטים נוספים על מוצרים
חנות תוב www.bosch-home.co.il  אתרתוכלו למצוא ב

  .השרות ברחבי הארץ

  

  

   הוראות בטיחות חשובות

 תוכל לאחר מכןרק . קראו הוראות אלה בקפידה
 בבטחה ובצורה קולט האדים שלכםלהפעיל את 

 ההפעלההוראות ת חובר על שמרו. נכונה
העבירו או , שימוש עתידיכל צורך בתקנה לההו

  .אותה לבעלים הבאים

אם רק בצורה בטוחה ניתן להשתמש במכשיר 
 . הבטיחותבהתאם להוראותהוא מותקן כהלכה 

המתקין אחראי להבטיח שהמכשיר עובד בצורה 
  .מושלמת במקום ההתקנה שלו

 מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולסביבה ביתית
.  לביתמכשיר אינו מיועד לשימוש מחוץ ה.בלבד

  את המכשיר ללא השגחה בזמןואל תשאיר
 לנזק והיבואן לא  יהיו אחראיםהיצרן  .פעולהה
שימוש לא נכון או פעולה לא כתוצאה מגרם יש

  .נכונה

מכשיר זה יכול להיות בשימוש על ידי ילדים מעל 
,  שנים ועל ידי אנשים עם יכולות פיסיות8גיל 
יות או נפשיות מופחתות או על ידי אנשים תחושת

אם הם נמצאים בפיקוח או ,  ניסיון או ידעחסרי
 כיצד ,אחראי לבטיחותםבוגר ה על ידי אדם הונחו

כל להשתמש במכשיר בצורה בטוחה והבינו את 
  .הסיכונים הכרוכים בכך

 אין . עם המכשירמשחקיםילדים לא וודאו ש
בו  או לבצע ילדים לנקות את המכשירלאפשר ל

ונמצאים  לפחות 8 בניתחזוקה כללית אלא אם הם 
  .בפיקוח

 במרחק בטוח 8 ילדים מתחת לגיל הרחיקו
  .כבל חשמלממהמכשיר ו

. בדקו את קולט האדים לאחר הוצאתו מהאריזה
אל תחברו את קולט האדים לרשת החשמל אם 

  . הוא נזוק בעת ההובלה

 קולט אדים זה אינו מיועד להפעלה באמצעות
  .חיצוני או שלט רחוק חיצוני) טיימר(קוצב זמן 

  !סכנת חנק
 לעולם אל .חומרי האריזה מסוכנים לילדים

  .תאפשרו לילדים לשחק עם חומרי האריזה

   !סכנת מוות
 . חזרה פנימהיםנשאבה בעירהגזי סכנת הרעלה מ

אוויר של  הבטיחו תמיד שקיימת אספקה נאותה
יטת אוויר מופעל במצב פלהמכשיר אם , לחדרצח 
מופעל בחדר מכשיר חימום התלוי באותו הזמן כש

  .באוויר שבחדר
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כמו  (התלויים באוויר שבחדרמכשירי חימום 

עץ או , שמן, גזב המופעלים ם מכשירי,למשל
תנורים הפועלים על זרימה רציפה או , פחם

לתהליך צורכים ) כיריים ותנורים, מחממי מים
 בו הם מחלל החדראוויר הבעירה שלהם 

 הפליטה לאוויר י ופולטים את גז,מותקנים
  ).ארובה, למשל( לפליטת גזים מערכתבאמצעות 

האוויר נשאב , מופעלבשילוב קולט אדים 
סמוכים ונוצר ריק חלקי במידה מהמטבח ומחדרים 
גזים רעילים מהארובה או . ולא מסופק אוויר טרי

  .המגורים נשאבים בחזרה לתוך חלל מפיר יניקה

 אווירתאספקשל  קיום מתמיד להבטיח עליכם  
  .מספקת

 בלבד אינה ) וונטה(פליטת אוויר / יניקתיחידת
 .בדרישותה עמידה חיטמב

 )וואקום(ריק אפשרית רק כאשר הבטוחה פעולה 
 אינו עולה ,הבעירהבו מותקן ציוד בחלל החלקי 

 כל ערך זהניתן להשיג . )Pa )0.04 mbar 4 על
יכול להיכנס דרך  לבעירה נדרשעוד שהאוויר ה
 דלתות ,למשלכמו , לאטימהפתח שלא ניתן 

טת אוויר פלי/תיחידת יניק, חלונות, פנימיות
  . אחריםטכניים או באמצעות אמצעים ,)וונטה(

  

הוא  .מיומן עם מתקין ארובות התיעצו, בכל מקרה
של הנדרש להעריך את האוורור הכולל מסוגל 
 ולהציע לכם את אמצעי האוורור ,הדירה

  .מתאימיםה

 האדים טפעולה בלתי מוגבלת אפשרית כאשר קול
  . אוויר בלבדמחזורמופעל במצב של 

 

  

  

  !סכנת שריפה
 ות עלולומנים במסנן הששאריות שומנים 

  . להתלקח
. יםי לפחות כל חודשמסנן השומנים את ונק
  .השומנים את המכשיר ללא מסנן תפעילו אל

 ות עלולהשומנים במסנן שאריות שומנים 
 להבות חשופותאל תבשלו ב לעולם. קחלהתל

  בישול בלהבה:לדוגמה (בסמוך למכשיר
flambéing .(את המכשיר בסמוך אל תתקינו 

 עץ או ,למשל(דלק מוצק למקור חום המופעל ב
 ן ניתושאינ, כיסוי סגורזמין אלא אם , )פחם

  .גיצים שיתעופפואסור . להסרה

 במהירות רבהמתלקחיםם מישמן ושומן ח .   
ם ללא מי שומן או שמן חו אל תשאירלעולם

 במים כדי לכבות ולעולם אל תשתמש. השגחה
   . שהתלקחושמן או שומן

להבות ה חנקו בזהירות את. הכיריים את וכב
  . דומהחפץשמיכת אש או , באמצעות מכסה

  מבערי גז ללא כלי בישול מופעלים כאשר
 הם עלולים לגרום להיווצרות,  עליהםהמונחים

 כירייםר אוורור המותקן מעל מכשי . רבחום
הפעילו מבערי גז . או לעלות באשלהינזק עשוי 

  .סיר בישול רק כאשר מונח עליהם
  חוםיוצרתהפעלת מספר מבערי גז בו זמנית  

 עשוי כירייםמכשיר אוורור המותקן מעל  .רב
אין להפעיל שני מבערי .  או לעלות באשלהינזק

זמן  פרקלהבה הגבוהה ביותר לבגז בו זמנית 
בהספק מבער אחד גדול .  דקות15 -מ העולה
 להספק שווה ערך ואה) ווק (ט"קוו 5 - מהגבוה

 .של שני מבערי גז
  

  !סכנת כוויות
. פעולהמתחממים מאד בעת ההחלקים הנגישים 

ילדים  שמרו.  בחלקים חמיםולעולם אל תגע
  .במרחק בטוח

  !סכנת פציעה
  קצוות לכלולרכיבים בתוך המכשיר עלולים 

  . כפפות מגןחבשו. יםחד

  על המכשיר עלולים ליפול הממוקמיםפריטים 
  .אין להניח חפצים כלשהם על המכשיר. למטה
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  !סכנת התחשמלות

 לעולם. מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות 
 את המכשיר ונתק.  מכשיר פגוםתפעילואל 
של קו  הורידו את הנתיךהחשמל או רשת מ

 החשמלבארון החשמל המזין את המכשיר 
תחנת השרות הקרובה  עם צרו קשר. הדירתי

 .)עיינו בכריכה האחורית של החוברת(

 והחלפת כבלי תיקונים . תיקונים שגויים מסוכנים
רק על ידי אחד יבוצעו אך ו חשמל פגומים

משרות הלקוחות המיומנים טכנאי השרות מ
רשת  מאותו ונתק, אם המכשיר פגום. שלנו

של קו החשמל  הורידו את הנתיךהחשמל או 
צרו .  הדירתיבארון החשמלהמזין את המכשיר 

עיינו בכריכה (תחנת השרות הקרובה  עם קשר
 .)האחורית של החוברת

  עלולה לגרום למכשיר חודרת הלחות
 ניקוי בלחץ יריבמכש ואל תשמש. להתחשמלות

  .גבוה או בקיטור

  
  !גורמי נזק 

 את תמידהפעילו . נזק כתוצאה מהקורוזיהסכנת  !זהירות
עלול עיבוי . בישול כדי למנוע התעבותההמכשיר בעת 

  .קורוזיהלנזקי  לגרום

החליפו תמיד נורות פגומות כדי למנוע עומס יתר מהנורות 
  .הנותרות

. נזק בשל חדירת לחות למעגלים האלקטרונייםסכנת 
  .מטלית רטובהב בקרי ההפעלה את אל תנקולעולם 

ו משטחי נק. ינזק למשטחי המכשיר כתוצאה מניקוי שגו
 אל תשתמשו.  בלבדהמרקם בכיוון חלד- פלדת אל

כדי לנקות את בקרי  להסרת כתמיםניקוי תכשירי ב
  .ההפעלה

. שוחקים או ריפים ניקוי חמתכשירי למשטחי המכשירנזק 
  .או שוחקים ריפים ניקוי חתכשירי בולעולם אל תשתמש

כך  , את צינור הפליטהינוהתק. מעיבוי חוזרנזק סכנת 
  ).10שיפוע של  (א יהיה מעט מוטה כלפי הקולטשהו

  
  

  

  הגנת הסביבה

 ,לסביבה ידידותי באופן האריזה חומרי את השליכו
 ,למידע נוסף. בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה

 או למשרד להגנת ,פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם
  .הסביבה

  

 לסביבה ידידותית השלכה
ה האירופאית   זה מותאם לדרישות התקנמכשיר

2012/19/EU לסילוק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 
 ברורות הנחיות תמספקהתקנה ). WEEE(ישנים 
  ואלקטרוניקהחשמל מכשירי של ומחזור לאיסוף
  .ישנים

  

  מצבי פעולה

של פליטת פעולה ניתן להשתמש בקולט אדים זה במצב 
 .אווירה מחזוראוויר או במצב של 

  מצב פליטת אוויר

 על ידי מסונןיר הנשאב פנימה האוו
 ומועבר החוצה ,מסנני השומנים

  . צנרת פליטהבאמצעות

  

פעילה  לתוך ארובה הנפלטאוויר האל תעבירו את  :הערה
 המיועדת או לתוך תעלה ,הט פלייעשן או גזשבה מוזרם 

  . מכשירי חימוםהכולליםלאוורור חדרים 

  שן על דרך ארובה לא פעילה הנפלטאוויר הלפני העברת
או בעל מקצוע מיומן  מהנדס התייעצו עם, הט פלייאו גז

 .חימוםלמערכות 

 עליכם,  מועבר דרך קיר חיצוניהנפלטאוויר ה אם 
  .להשתמש ביחידת קיר טלסקופית

 אווירמחזור המצב 

 סונן ומטוהרמפנימה האוויר הנשאב 
נן השומנים ומסנן הפחם ס מבאמצעות

  . ומוחזר לתוך המטבח,הפעיל

עליכם , אווירמחזור ה ריחות במצב של לוקלסי :הערה
מידע נוסף לגבי אפשרויות . מסנן פחם פעיללהתקין 

ההפעלה השונות של המכשיר במצב מחזור האוויר תוכלו 
   התייעצו עם שרות הלקוחות, לחילופין. למצוא בחוברת

בשרות  לרכוש תוכלו את האביזרים הנדרשים. שלנו
בסעיף  תוכלו למצוא  את מספרי האביזרים.הלקוחות שלנו

  ."שרות לאחר המכירה"
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   האדיםטהפעלת קול

 שמאפיין ייתכן. קולטיםמספר דגמי ל מתיחסותהוראות אלו 
  . בקולט האדים שברשותכם קייםמסוים המתואר כאן אינו 

 מומלץ להפעיל את קולט האדים עם תחילת :הערה
. הבישול ולכבות אותו רק מספר דקות לאחר סיום הבישול

 .והי הדרך היעילה ביותר לסילוק אדי המטבחז

  בקרההלוח 

 

     תיאור

  כיבוי התאורה/הפעלת  

  1מהירות מאוורר /כיבוי המאוורר  0.1

  2מהירות מאוורר   2

   3מהירות מאוורר   3

  הגדרת המאוורר

  הפעלה
  .3 או 2, 1לחצו על מקש 

  כיבוי
  .0מקש  על צולח

  תאורה
 ללא תלות בפעולת תוכלו להפעיל ולכבות את התאורה

  .המאוורר

  .לחצו על מקש 

  
  

  ניקוי ותחזוקה 

  !סכנת כוויות 
 קולט האדים לואפשר.  מתחמם בעת הפעולהקולט האדים

  .להתקרר לפני הניקוי

  !סכנת התחשמלות 
  .חדירת לחות עלולה לגרום להתחשמלות
, לפני הניקוי. נקו את קולט האדים במטלית לחה בלבד

חשמל מהשקע בקיר או בלוח החשמל הוציאו את תקע ה
הורידו את הנתיך המזין את קו החשמל המזין , הדירתי

  .את קולט האדים

  !סכנת התחשמלות 
אל . עלולה לגרום להתחשמלותלמכשיר חודרת הלחות 
  .ירי ניקוי בלחץ גבוה או בקיטורבמכש משותתש

  !פציעהסכנת  
 בשוח.  קצוות חדיםלכלולרכיבים בתוך המכשיר עלולים 

  .כפפות מגן

  תכשירי ניקוי 
פעלו בהתאם למידע שבטבלה כדי לוודא שמשטחי קולט 

האדים לא יינזקו כתוצאה משימוש בתכשירי ניקוי לא 
  :אל תשתמשו ב. מתאימים

 תכשירי ניקוי חריפים או שוחקים, 
  כולה גבוהה של אלכוהולת יםניקוי המכילתכשירי, 
 כריות או ספוגי קרצוף קשיחים, 
  ניקוי בלחץ גבוה או קיטורמכשירי. 

  . בהם היטב ספוגים חדשים לפני השימוש הראשוןשטפו
פעלו בהתאם להנחיות והאזהרות המצורפות לתכשירי 

  .הניקוי

  תכשיר ניקוי  אזור
  :מי סבון חמים  חלד- פלדת אל

 ויבשו מטלית לניגוב כלים בנקו
  .מטלית רכהב

 בכיוון אל חלדפלדת משטחי נקו 
  . בלבדהמרקם
- לפלדת אל ניקוי מיוחדים ריתכשי

 הלקוחותשירות ב חלד תוכלו לרכוש
שכבה  מרחו .במרכוליםשלנו או 

 הניקוי עם תכשירדקה מאוד של 
  .מטלית רכה

משטחים 
  צבועים

  :מי סבון חמים
 ויבשו ניגוב כליםחה למטלית ל בנקו
  .מגבת/מטלית רכהב

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי לפלדת 
  .חלד-אל

אלומיניום 
  טיקופלס

  :תכשיר ניקוי לזכוכית
  .נקו במטלית רכה

  :תכשיר ניקוי לזכוכית  זכוכית
אל תשתמשו . נקו במטלית רכה
  .במגרדת זכוכית

  :מי סבון חמים  לוח הבקרה
 ויבשו לניגוב כליםלחה מטלית  בנקו
  .מטלית רכהב

סכנת נזק למערכת האלקטרונית 
לעולם אל תנקו את . מחדירת לחות

  . רטובהבקרי הפעולה במטלית
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי כלשהם 

    .חלד-המיועדים לפלדת אל
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  השומנים  נימסנרשת המתכת של יקוי נ

  !שריפהסכנת  
  . להתלקח ות עלולומנים השני במסנשאריות שומנים

 יםי כל חודשהשומניםני מסנ רשת המתכת של  אתונק
 ני את המכשיר ללא מסנתפעילו אל לעולם. לפחות

  .השומנים

  ערותה
  או יםחומצי, בתכשירי ניקוי חריפיםאל תשתמשו 

  .בסיסיים
 נקו גם את , בעת ניקוי רשת המתכת של מסנני השומנים

מחזיק רשת המתכת של מסנני השומנים שבתוך 
  .באמצעות מטלית לחה, המכשיר

  רשת המתכת של מסנני השומניםתוכלו לשטוף את 
  .במדיח כלים או ידנית

  
 :במדיח כלים

במדיח  השומניםני  את מסנאתם שוטפים אם :הערה
לתופעה זו אין .  עלול להשתנות מעטניםגוון המסנ, כלים

 .מסנני השומנים ביצועיכל השפעה על 
 אל תדיחו מסנני שומנים רוויים מאד יחד עם כלים אחרים. 
  בחופשיותרשת המתכת של מסנני השומנים הניחו את 

 .האל תתקעו אות. בתוך המדיח

  :ידניתשטיפה 
 תכשירב  להשתמשתוכלו , לכלוך עיקשלהסרת :הערה

אותו תוכלו לרכוש בתחנות , מיוחד להמסת שומנים
 .השרות

  יםסבון חממי השרו את המסננים בתמיסת. 
 ולאחר מכן שטפו ,נקו את המסננים בעזרת מברשת 

 .אותם היטב
  להתייבשלרשת המתכת של מסנני השומנים הניחו.  

  מתכתרשת  מסנן השומנים מתהסר

השומנים את מסנן קפלו כלפי מטה  ופתחו את הנועל. 1
  . מרשת מתכת

 את היד השנייה מתחת למסנן יחוהנ, בעת ביצוע הפעולה
  .רשת המתכתמהשומנים 

  .  השומנים מרשת מתכתמסנן הוציאו מהמחזיק את   .2

  הערות

 השומנים מרשת מסנן  להצטבר בתחתית שומנים עשויים
  .מתכת

 כדי, כשהוא מאוזן ים מרשת מתכתהשומנאת מסנן  אחזו -
  .טפטף החוצהי לאשומן ש

 

  .השומנים מרשת מתכתמסנן נקו את   .3

  מתכתרשת מסנן השומנים מהתקנת 

  . השומנים מרשת מתכתאת מסנן הכניסו . 1
 את היד השנייה מתחת למסנן יחוהנ, בעת ביצוע הפעולה

  .רשת המתכתהשומנים מ

השומנים מרשת מתכת ונעלו את מסנן קפלו כלפי מעלה   .2
  .אותו למקומו

  

  
  

  איתור תקלות
  
. עתים קרובות יש הסברים פשוטיםתקלות המופיעות לל

 לשירות ואנא קראו את ההערות הבאות לפני שתתקשר
  .הלקוחות

  !התחשמלותסכנת  

והחלפת כבלי חשמל תיקונים . תיקונים שגויים מסוכנים
טכנאי השרות מרק על ידי אחד יבוצעו אך ו פגומים

 ונתק, אם המכשיר פגום. שלנומשרות הלקוחות המיומנים 
של קו החשמל  הורידו את הנתיךהחשמל או רשת  מאותו

 עם צרו קשר.  הדירתיבארון החשמלהמזין את המכשיר 
עיינו בכריכה האחורית של (תחנת השרות הקרובה 

  .)החוברת
  

  

  

  טבלת תקלות

  הפתרון  הגורם האפשרי  הבעיה

תקע החשמל אינו 
מוכנס לשקע 

  .בקיר

חברו היטב את 
קולט האדים לרשת 

  .החשמל

בדקו האם מכשירי   .הפסקת חשמל
חשמל אחרים 
  .במטבח פועלים

דים קולט הא
  .אינו פועל

בדקו את הנתיך של   .נתיך פגום
קו החשמל המזין 

את המכשיר בלוח 
  .החשמל הדירתי

התאורה 
 .אינה פועלת

החלפת למידע לגבי   .הנורה פגומה
עיינו , הנורה

החלפת "בפסקה 
  ".נורת התאורה
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   החלפת נורת התאורה

 !סכנת התחשמלות, סכנת כוויות 

 הורידו. בית הנורה מכיל מגעים חיים, בעת החלפת הנורה
 תקע את הוציאו או  הדירתיהחשמללוח את הנתיך ב

  . החשמל מהשקע שבקיר

  בלבדדומות בהספק זהה השתמשו בנורות !חשוב
בית הנורה או על תווית הנתונים שבתוך על  הביטו(

 .הסירו את מסנן השומנים, כך לצורך -) הקולט

 החלפת נורת הלוגן

אל תגעו ,  מכניסים נורות הלוגןאתם כאשר :הערה
השתמשו , להכנסת נורת הלוגן. בשפופרת הזכוכית

 .במטלית נקייה

 .הסירו בזהירות את טבעת הנורה בעזרת כלי מתאים  .1

כו את הנורה החוצה והחליפו אותה בנורה חדשה מש  .2
 .זהה

  
 

 . הנורהכיסויהכניסו את   .3

 או הכניסו את תקע  הנתיך בלוח החשמלהרימו את  .4
  .החשמל לשקע בקיר

 החלפת נורת ליבון
הצד אותו לכיוון הרימו מעט את מכסה הנורה ודחפו  .1

 .החיצוני של קולט האדים

בנורה חדשה  ההבריגו את הנורה החוצה והחליפו אות .2
  .זהה

  

  .הכניסו את כיסוי הנורה .3

 או הכניסו את תקע  הנתיך בלוח החשמלהרימו את .4
 .החשמל לשקע בקיר

   

  

   שרות לאחר המכירה

 שלכם המכשיר אם לרשותכם עומד שלנו הלקוחות שירות
 ,עבורכם הנכון הפתרון את תמיד נמצא אנו .לתיקון זקוק
  .שלנו השירות טכנאי של מיותרים ביקורים למנוע כדי וזאת

 E -המספר  את מסרואנא , הלקוחות לשירות פנייה בעת
 ).המספר הסידורי (FD -מספר הואת ) דגם המוצר מספר(

 תוכלו למצוא אלה מספרים המכילה הנתונים לוחיתאת 
הסירו את מסנן השומנים מרשת מתכת  ( המכשירבתוך

מוש לכל צורך בשי. )כדי לאפשר גישה ללוחית הנתונים
 נתוני המוצר שלכם את לרשום לכם ממליצים אנו, עתידי
    .המופרטים להלן הלקוחות שירות של הטלפון מספר ואת

  FD' מס  EN' מס

  
     שרות לאחר המכירה

 כל את למצוא תוכלובכריכה האחורית של חוברות זו 
או , תחנות השרות ברחבי הארץ של והטלפונים המידע

  *.2220: צי בטלפוןהתקשרו למוקד השרות האר

 סמוכים ולהיות , היצרן של מומחיותו על לסמוך תוכלו
 ,מיומנים שירות טכנאי ידי-על יבוצע התיקון כי ובטוחים
 לקולט האדים מיועדיםה ,מקוריים חילוף חלקי באמצעות

  .שלכם
 

  אביזרים למצב סינון ומחזור האוויר

  )לא כלולים באריזת קולט האדים(

  ציוד בסיסי

 

 מסנן פליטת האוויר
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  הוראות התקנה

 

  

 זה מותקן על הקירקולט אדים . 
 הוראות ההתקנה המצורפות לאבזרים ל פעלו בהתאם

 ).אווירהמצב מחזור להפעלה ב ,למשל(מיוחדים נוספים 
 נקטו בכל אמצעי הזהירות כדי .  רגישיםמשטחי הקולט

  .  לא לפגוע בהם במהלך ההתקנה
    

  !מידע בטיחותי חשוב 

 תוכל לאחר מכןרק . קפידהקראו הוראות אלה ב
 בבטחה ובצורה קולט האדים שלכםלהפעיל את 

 ההפעלההוראות חוברת  על שמרו. נכונה
העבירו או , שימוש עתידיכל צורך בהתקנה לוה

  .אותה לבעלים הבאים
אם הוא רק בצורה בטוחה ניתן להשתמש במכשיר 

המתקין  . הבטיחותבהתאם להוראותכהלכה מותקן 
מכשיר עובד בצורה מושלמת אחראי להבטיח שה
  .במקום ההתקנה שלו

 לפחות ברוחב היותרוחב קולט האדים חייב ל
  .הכיריים
 התקפותלתקנות הבנייה פעלו בהתאם , להתקנה

  .גזוההחשמל ותקנות  לתקני הבטיחותו

   !סכנת מוות
 . חזרה פנימהיםנשאבה בעירהגזי סכנת הרעלה מ

יר אוושל  הבטיחו תמיד שקיימת אספקה נאותה
מופעל במצב פליטת אוויר המכשיר אם , לחדרצח 
מופעל בחדר מכשיר חימום התלוי באותו הזמן כש

  .באוויר שבחדר

  

כמו  (התלויים באוויר שבחדרמכשירי חימום 
עץ או , שמן, גזב המופעלים ם מכשירי,למשל
תנורים הפועלים על זרימה רציפה או , פחם

ליך לתהצורכים ) כיריים ותנורים, מחממי מים
מחלל החדר בו הם אוויר הבעירה שלהם 

 הפליטה לאוויר י ופולטים את גז,מותקנים
  ).ארובה, למשל( לפליטת גזים מערכתבאמצעות 

האוויר נשאב , מופעלבשילוב קולט אדים 
מהמטבח ומחדרים סמוכים ונוצר ריק חלקי 

גזים רעילים . טרי במידה ולא מסופק אוויר
ם בחזרה לתוך  נשאבימפיר יניקהמהארובה או 

  .המגוריםחלל 
 אווירתאספקשל  קיום מתמיד להבטיח עליכם  

  .מספקת
 בלבד אינה ) וונטה(פליטת אוויר / יניקתיחידת

 .בדרישותה עמידה חיטמב
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 )וואקום(ריק אפשרית רק כאשר הבטוחה פעולה 
 אינו עולה ,הבעירהבו מותקן ציוד  בחלל החלקי

 כל ערך זהניתן להשיג . )Pa )0.04 mbar 4 על
 לבעירה יכול להיכנס דרך נדרשעוד שהאוויר ה
 דלתות ,למשלכמו , לאטימהפתח שלא ניתן 

טת אוויר פלי/תיחידת יניק, חלונות, פנימיות
  . אחריםטכניים או באמצעות אמצעים ,)וונטה(

 
הוא  .מיומן עם מתקין ארובות התיעצו, בכל מקרה

של הנדרש להעריך את האוורור הכולל מסוגל 
 ולהציע לכם את אמצעי האוורור ,דירהה

  .המתאימים
 האדים טפעולה בלתי מוגבלת אפשרית כאשר קול

  . אוויר בלבדמחזורמופעל במצב של 

   !סכנת מוות
 חזרה יםנשאבה בעירהגזי סכנת הרעלה מ

מערכת אוורור בחדר עם מותקנת אם . פנימה
צינור / מחובר לארובה ה חום היוצרמכשיר 
ת קולט האדים לרשת החשמל יש לחבר א, פליטה

  . מתאיםי בטיחותבאמצעות מפסק ניתוק

 

   !סכנת שריפה
 ות עלולהשומנים במסנן שאריות שומנים

 הבטיחות יש להקפיד על קיום מרווחי. להתלקח
. למנוע הצטברות של חום  על מנתהנדרשים

אם . כםמכשיר הבישול של שימו לב למפרטי
קפיד על יש לה,  יחדיםכיריים גז וחשמל מופעל

  .המרבי קיום המרווח
 ישירות קולט האדיםרק צד אחד של יש להתקין 
המרחק בין  . או קירת צד גבוההבסמוך ליחיד
 גבוהה חייב ת צד והקיר או יחידקולט האדים

  .מ" מ50להיות לפחות 
  !סכנת פציעה

  קצוות לכלול עלולים קולט האדיםרכיבים בתוך 
 . כפפות מגןחבשו. חדים

 לול ליפול מהקיר אם הוא לא קולט האדים ע
כל רכיבי החיזוק חייבים להיות . מותקן כראוי

 .למקומם ומאובטחים בחוזקה מקובעים
 בני אדם כדי 2נדרשים . קולט האדים כבד 

 .השתמשו בכלים וציוד מתאימים. לשאת אותו

  !סכנת התחשמלות
 קצוות לכלול עלולים קולט האדיםרכיבים בתוך 

אל .  לכבל החיבור העלולים לגרום נזקחדים
. תפתלו או תמחצו את כבל החיבור בעת ההתקנה

  !סכנת חנק
לעולם אל תאפשרו . חומרי אריזה מסוכנים לילדים

 . לילדים לשחק עם חומרי האריזה

  
   כלליידעמ

   אווירתמצב פליט
צינור פעיל  הנפלט דרךהאוויר אין להעביר את  :הערה

לאוורר המיועד ר או לתוך פי, לפינוי עשן או גזי בעירה
  . חוםהיוצרים מכשירים מותקנים ם שבהםחדרי

  העברת האוויר הנפלט לתוך פיר לפינוי עשן או גזי לפני
או של מהנדס אישורו יש לקבל את , בעירה שאינו פעיל

  .בעל מקצוע מיומן למערכות חימום

  יש ,  מועבר דרך הקיר החיצוניהנפלטאוויר האם
  .תלסקופיקיר טתיבת בלהשתמש 

   פליטה צינור 

תלונות ל לא יהיו אחראים היצרן או היבואן :הערה
  .הצנרתהמתייחסות לחלקי 

 צינור אמצעות האדים מגיע לביצועיו המיטביים בטקול 
 .האפשרימרבי ה ובקוטר , אוויר קצר וישרפליטת

 כיפופים ,  ומחוספסיםאוויר ארוכיםפליטת צינורות ב
מושגים לא , מ" מ150 -הקטנים מרבים או קטרים 

  .ים המאוורר מתגברי ורעשים המיטבייםהביצוע

  האוויר חייבים להיות עשויים מחומר פליטת  קו צינורות
  .שאינו דליק

  צינורות עגולים
  .מ" מ120 -  מ פחותאך לא, מ" מ150קוטר פנימי של מומלץ 

  צינורות שטוחים
תאים לקוטר הצינורות להחתך הפנימי חייב שטח ה
  .העגולים

 ר" סמ177 -כמ " מ150קוטר של 

 ר" סמ113 -כמ " מ120קוטר של 
 שטוחות אסור שתהיינה סטיות חדותארובותל .  

 קוטר הצינורלהתאים את  אטימה כדי סרטהשתמשו ב.  
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 קיר הבדיקת

 ובעל יכולת נשיאה אנכי, הקיר חייב להיות ישר 
 .מתאימה

 לתקעים. עומק הקדחים חייב להיות זהה לאורך הברגים 
 . מאובטחתאחיזהיבת להיות חי) דיבלים(

  מתאימים לקירות המצורפים ) דיבלים (והתקעיםהברגים
 השתמשו ,לצורות מבנה אחרות. לבנים מוצקות

בטון , לוחות גבסכמו למשל ( מתאימים הדקיםבמ
 ).לבני חמר, נקבובי

 ג" ק40 - כהמשקל המרבי של קולט האדים הוא.  

 חיבורי החשמל

 !סכנת התחשמלות 

הם ו,  קצוות חדיםלכלול עלולים קולט האדים רכיבים בתוך
 את תמעכו אואל תקפלו . עלולים לגרום נזק לכבלי החיבור

  . ההתקנהעת כבל החשמל ב

למצוא על תווית תוכלו  הנדרשיםנתוני החיבור את 
  ).נן השומניםסהסירו את מ (קולט האדיםבתוך שהנתונים 

 ' מ1.30 הוא החיבוראורך כבל 

התקנים האירופאים  בכל דרישות קולט אדים זה עומד
  .והישראלים הרלוונטיים

בהארקה מוארק החברו את קולט האדים לשקע חשמל 
  . בלבדתקנית

  .את השקע המוארק רצוי להתקין בתוך הארובה

 המזין את קולט האדים חייב להיות מחובר שקע ה
 .באמצעות קו חשמל נפרד עם נתיך  משלו

 ר התקנת קולט השקע המוארק אינו נגיש לאחו הבמקר
נדרשת התקנה קבועה לרשת החשמל , האדים

 .באמצעות מפסק ניתוק רב קוטבי

ניתוק רב קוטבי ק סהתקינו מפ,  חיבור קבועונדרש הבמקר
את החיבור . מ בין המגעים" מ3 של עם מרווח ניתוק

  .  יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבדהקבוע 
  

  
  התקנה

  ההכנות להתקנה

  !זהירות
 באזור שבו גז או מיםצנרת , שלא קיימים קווי חשמלוודאו 

  .עליכם לקדוח חורים

סמנו על הקיר קו אנכי מרכזי מהתקרה ועד לקצה  .1
  .התחתון של קולט האדים

 הברגים ואת קווי המתאר של אזור מיקומיסמנו את  .2
   .החיבור

 80מ לעומק של " מ8ישה חורים בקוטר של שקדחו  .3
 ,)דיבלים(התקעים פו לתוכם את מ עבור החיבור ודח"מ

   .קירלכך שיהיו מיושרים 

     .הבריגו את תומך הקיבוע של הארובה .4

 ברגי קיבוע עם דסקיות עד למרחק של 2פנימה הבריגו  .5
    .מ" מ5 - כ
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  התקנה
  . חברו ויישרו את הקולט. 1

 . סמנו את החור לבורג הבטיחות. 2

   . ולט את הקפת הסירו פעם נוס.3

  

  
 קולט האדיםסיום התקנה של 

מ " מ80מ עד לעומק של " מ8 בקוטר שלקדחו חור  .1
כך  ,)דיבל(דחפו את התקע  ו,בורג הבטיחותעבור 

 . קירל שיהיה מיושר

מגן מהחלק האחורי של ה יריעתתחילה את הסירו  .2
יריעת  את הסירו לחלוטין,  ולאחר התקנה,הקולט
 . המגן

  . הרכיבו את הקולט .3

והדקו את  - והאום - בטיחות האת בורג פנימה הבריגו  .4
     . כל הברגים

 

  החשמלרשת לקולט האדיםחיבור 

 צינור פליטת האווירחיבור 
החליקו ,  אם אתם משתמשים בצינור אלומיניום:הערה

 .את אזור החיבורמראש 
צינור האוויר ישירות למחבר צינור הוצאת  את ו חבר.1

 .הוצאת האוויר
 .ו את הצינור לפתח הוצאת האווירחבר .2
 .אטמו היטב את החיבורים .3

  החשמללרשת חיבור
 המוארק בהארקה חברו את תקע החשמל לשקע בקיר .1

   .תקנית
הוראות ל פעלו בהתאם,  אם יש צורך בחיבור קבוע.2

 . החשמליחיבורבסעיף ש

   הארובהחיבור 

 !פציעהסכנת  
.  קצוות חדיםוללכל עלולים קולט האדיםרכיבים בתוך 

  . כפפות מגןחבשו
   .חלקי הארובה את ידו הפר.1

 .הסירו את יריעות המגן, לשם כך
 .חלקי הארובה משני יריעות המגן הסירו .2
 לצידי מסגרת החלק העליון של הארובה הבריגו את .3

 .  באמצעות שני ברגים קצריםהקיבוע
 וקבעו על הקולט החלק התחתון של הארובה הניחו את .4

חלק מהשני ברגים ארוכים העברת  באמצעות אותו
 . הקולטהתחתון של 

 לצידי מסגרת החלק התחתון של הארובה הבריגו את .5
 .  ברגים קצרים2 באמצעות הקיבוע

  .ברגיםה 2 לפני הידוק הוצאת האוויר ישרו את צינור :הערה
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   רשימות אישיות
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   רשימות אישיות
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  רשימות אישיות 



  ,לקוחות נכבדים   

 ושהוא בוש של קולט האדיםשהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את , אנו מקווים
אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים . פועל לשביעות רצונכם

אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי , קולט האדים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של
מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם . להלןהשרות הרשומים 

  !בהצלחה.  לפעולה תקינהקולט האדיםבמהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת 

  .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת    

   ברחבי הארץ שרותתחנות

 08-9777222  : טל    לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות     מרכז
04-8477111  :טל  חיפה, 224ההסתדרות ' שד,  CSBשרות     חיפה והצפון

08-9777200  : טל  שבע-באר, 18יאיר , CSBשרות   דרום       
08-6335311  : טלאילת    , 56הבנאי , שרות ששון  
08-6403000  : טל  אילת, אזור התעשייה החדש, פרסשרות אקס  

02-6403000  : טל      ירושלים, תלפיות, 7הסדנא , אלרם    ירושלים

*2220 –מוקד שרות טלפוני ארצי 

960414*9001289541*
9001289541




