M 604 A 500 - M 608 A 500

הוראות הרכבה

חברת "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ" מברכת אתכם על רכישת מחמם המגבות.
אזהרה :מתקן זה מיועד לבדים שנרטבו במים בלבד.
מדגם מהמשלוח של מוצר זה נבדק ע”י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לת”י 900
מיום
והמשלוח אושר באישור מס’
			4014334186

21/12/2010
שים לב :יש להרכיב את המחמם
כאשר החיבור לחשמל יהיה תמיד
בחלקו התחתון (ע"מ להבטיח
שגוף החימום יהיה שקוע כולו
בתוך הנוזל הפנימי).

תכולת האריזה

1

1X

ניתן לשנות את מיקום המפסק
(כניסת החשמל) מימין לשמאל
ע"י סיבוב הרגליים שמתחברות
לקיר ,הרכבת "רגל" המפסק לפי
הצד שנבחר.

אזהרה :יש להתקין את המכשיר הזה כך שהמוט המחומם הנמוך
ביותר ,יהיה בגובה של לפחות  60ס”מ מהרצפה ,כדי למנוע סכנה
מילדים קטנים מאוד.

10
דגם

המלצה :חברו תושבת עליונה אחת בהתחלה ,הרכיבו את המחמם
רק עליה ,בדקו פילוס וסמנו את מיקום התושבת העליונה
השניה.
חברו את התושבת השניה לקיר ,תלו באופן זמני את המחמם על
שתי התושבות ,וסמנו את שתי התושבות התחתונות.
הסירו את המחמם ,חברו את התושבות לקיר וסיימו את התהליך.
בהצלחה.
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חבר את התותבים אל הקיר בעזרת
הברגים והדיבלים.
ניתן לשנות מעט את מיקומם ע"י
שחרור הבורג והידוקו מחדש.
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הוראות הרכבה

M 604 A 500 - M 608 A 500
הכניסו את "השרוולים" על כל רגל( ,ועל
רגל חיבור החשמל) ,הרכיבו את המחמם
על גבי התושבות שבקיר ,חזקו כל רגל עם
ברגי אלן והצמידו את השרוולים לקיר ,כולל
השרוול של חיבור החשמל.
הרכיבו את המחמם על גבי התושבות
שבקיר וחזקו כל רגל עם ברגי אלן.
ניתן לשנות את מיקום המפסק (כניסת
החשמל) מימין לשמאל ע"י סיבוב
הרגליים שמתחברות לקיר ,וסיבוב
"הרגל" של המפסק.

הוראות בטיחות
המכשיר מגיע מוכן להפעלה ,אין לעשות בו כל שינוי!
1

יש לחבר את המכשיר לחשמל רק כשגוף החימום שקוע כולו בתוך הנוזל .גוף החימום נמצא ליד המפסק.

2

אין אפשרות להחליף את פתיל הזינה של מכשיר זה היוצא מגוף החימום .אם פתיל הזינה ניזוק אין
להשתמש במכשיר.

חיבור לחשמל
1

נתקו את החשמל .הוציאו את חוטי החשמל מהקיר ,כ 5-ס"מ.

2

חברו בין החוטים מהקיר לחוטים היוצאים מהמכשיר בעזרת בית הדקים.

3

בסיום ההתקנה חברו חזרה את זרם החשמל וודאו את פעילותו התקינה של המחמם ע"י הפעלת המתג.
בהדלקה המתג מואר באור אדום.

אזהרה :חיבור המכשיר לרשת החשמל תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ,לאחר ניתוק זרם החשמל מהמפסק הראשי!
הוראות ניקוי
יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה בלבד וללא שום חומרי ניקוי.
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