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יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר .יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.

1 .1נתונים טכניים:
סוג הגז :ג.פ.מ.
לחץ עבודה 30 :מיליבר
צריכת גז 260-2,600 :גרם/שעה
הספק טרמי נומינלי32 KW :
נצילות טרמית88% :
סוג המבער :מבער רב דרגתי
תא בעירה :אטום ,ארובה כפולה
ספיקת מים מינימלית 3 :ליטר/דקה
ספיקת מים מקסימלית 16 :ליטר/דקה (ב)∆T=25˚C -
מתח חשמל230V :
הספק חשמל43W :
מידות 565*355*150 :מילימטר
משקל 13.6 :ק"ג

2 .2הוראות התקנה:
התקנת המכשיר תעשה ע"פ תקן .158
2.1
2.2
2.3
2.4

התקנת המכשיר והפעלה ראשונית תיעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
המכשיר יותקן במבנה מקורה ,או בארון מגן.
מרחקי בטיחות סביב המכשיר  -ראה תמונה .2
התקנת ארובה כפולה  -ראה תמונה .3
בורג לקבוע הארובה

תמונה 1

ארובה כפולה
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אזהרות!
  -המכשיר מיועד לעבודה עם ארובה המסופקת עמו  .אין להפעיל את המכשיר ללא הארובה1.יש לוודא כל העת כי הארובה שלמה ולא חסומה.
  -המכשיר יותקן במקום מאוורר המאפשר את פיזור הגז לאוויר החיצון במקרה של דליפת גז.  -משטחים של חלקי המבנה ,הצמודים למכשיר במקום התקנתו ,יהיו מחומרים עמידים1לטמפרטורה ˚ 65צלסיוס.
- -אין להתקין את המכשיר בסביבה קורוזיבית.
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 .3חיבור צינורות:
 3.1צינור גז :קוטר חיבור צינור הגז למכשיר .1/2" NPT
 3.2צינורות מים :קוטר חיבור צינורות המים למכשיר .1/2" NPT

טמפ׳ המים
ביציאה מהמכשיר

לחצן העלאת
טמפ׳ המים

 .4הפעלה:
 4.1פעולות לפני הפעלה ראשונית:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

לחצן הורדת
טמפ׳ המים

וודא כי קו אספקת המים נקי מגופים זרים ולכלוך .פתח את
ברז אספקת המים בכניסה למכשיר .וודא שאין נזילות מים.
חיווי בעירה
פתח את ברז הגז .וודא שאין דליפת גז.
חבר את כבל הזנת החשמל לרשת החשמל.
התצוגה תדלק.
לחץ על לחצן ON/OFF
o
o
כוון טמפ׳ מים רצויה ).(35 C - 65 C
ערך הטמפ׳ הרצויה יופיע על הצג בחלקו התחתון.
לחץ על לחצני

כפתור
הפעלה/כיבוי
חיווי
זרימת מים
טמפ׳ מים
רצויה

חיווי מפוח
בעבודה

תמונה 4

 4.2הפעלת המכשיר:
 4.2.1פתח ברז מים חמים ,המכשיר ייכנס לעבודה בצורה אוטומטית.
 על התצוגה יופיע ערך טמפ׳ המים הרצויה. יישמע רעש קל של הבעירה והמפוח. 4.2.2סגירת ברז המים החמים תפסיק את פעילות המכשיר באופן אוטומטי.

הערות:
 בהפעלה ראשונית ,יתכן שיש אויר בצינורות הגז .במידה והלהבה לא נדלקת ,נדרשת הפעלה חוזרת.סגור את ברז המים למשך  10שניות ופתח שנית.
 לחיצה ראשונה על לחצני העלאת/הורדת טמפרטורה ״מעירה״ את התצוגה ,התצוגה תהבהב.לחיצה נוספת תשנה את ערך הטמפרטורה הרצויה.
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.5

הפסקת השימוש לתקופה ממושכת:
 5.1לחץ על לחצן  - ON/OFFהתצוגה תיכבה.
 5.2סגור ברז אספקת מים בכניסה למכשיר.
 5.3סגור ברז גז.
 5.4נתק את המכשיר מרשת החשמל.
 5.5לחידוש השימוש חזור על הפעולות בסעיף .4

.6
1

אזהרות:
 מים בטמפ' מעל  50˚Cעלולה לגרום לכוויות חמורות .בדוק את טמפ' המים בעזרת ידך לפני השימוש	 .אין להשאיר ילדים וחסרי ישע ,ללא השגחה.
 לאחר הפסקה קצרה בשימוש במים חמים ,עם הפעלה מחודשת אפשר למים לזרום חופשי במשךמספר שניות לפני התזה מחודשת על גופך.
 חיבור המכשיר למערכת הגז והפעלה ראשונית יעשה ע״י טכנאי גז מוסמך בלבד. בטיחות חשמל :אין לגעת במכשיר עם ידיים רטובות .כל חלקי החשמל כמו הכבל ,התקע והשקע ,יהיו שלמים ובמצב תקין. -סגור ברז גז בטרם לכתך לישון ,או עזיבת הבית.

חשת ריח גז?
אין להפעיל את המכשיר או הפסק מידית את השימוש במכשיר במידה והמכשיר פועל.
סגור את כל ברזי הגז ,אוורר את החלל ע"י פתיחת חלונות ודלתות.
חל איסור על הפעלה ו/או כיבוי של מכשירי חשמל או כל גורם למקור ניצוץ אפשרי1,
הזמן שירות אמישראגז.

טל .חירום  03-6417274 :מרכז מידע ארצי1-700-701-702 :
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נתק את המכשיר מרשת החשמל.
נגב את המכשיר תוך שימוש במטלית רכה ולחה.
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נקיון:
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קודי תקלה:
כאשר יש תקלה במכשיר המכשיר יפסיק את פעולתו.
קוד תקלה כמפורט בטבלה למטה יופיע על הצג:

קוד
תקלה

מאפיין התקלה

E0

תקלה בגשש טמפרטורה

E1

תקלה בהצתה  /אספקת גז  /ארובה חסומה

E2

תקלה בלהבה

E3

חום יתר

E4

טמפ׳ המים ביציאה מהמכשיר גבוהה מאד

E5

תקלה במפוח  /ארובה חסומה

E6

תקלה בברז גז חשמלי

לאחר זיהוי תקלה יש לאתחל את המכשיר ע״י פתיחה וסגירה של ברז המים החמים:
במידה והתקלה חוזרת יש לפעול בהתאם:
 - E11 .1וודא ברזי גז פתוחים ,בדוק אספקת גז תקינה ע״י הפעלת מכשירים אחרים בבית .וודא שפתחי הארובה אינם חסומים.
 - E52 .2וודא שפתחי הארובה אינם חסומים.
במידה וקוד התקלה שונה או התקלה חוזרת על עצמה ,יש להפסיק את השימוש במכשיר ,ליצור קשר עם אמישראגז,
לדווח על התקלה ולציין את קוד התקלה המופיע על הצג.
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