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 חרקה תנוכמ תוחיטב
 

.ונל הבושח םירחא לש םתוחיטבו ךתוחיטב  

 תועדוה תא אורקל דימתל שי .םכרישכמ לעו הז ךירדמב תובר תוחיטב תועדוה םיקפסמ ונא

 .תוחיטבה

 תולולעש ,תוילאיצנטופ תונכס יבגל ךתוא עדיימ הז למס .תוחיטבה תארתה למס והז
 תארתה למסב וולי תוחיטבה תועדוה לכ .םירחאלו ךל תוומלו הרומח העיצפל םורגל
 ."הארתה" וא "הרהזא" ,"הנכס" םילימבו תוחיטבה

 

 

 
 

 העיצפל םורגל הלולע וז תוחיטב תייחנהל תויצ יאש ,התועמשמ הנכס   הנכס             

 .תוומל וא הרומח
 

 יתועמשמ קזנל םורגל לולע וז תוחיטב תייחנהל תויצ יאש ,התועמשמ הרהזא  הרהזא             

 .תוומל וא הרומח העיצפל ,רצומל
 

 הלק העיצפל םורגל הלולע וז תוחיטב תייחנהל תויצ יאש ,התועמשמ הארתה   הארתה             

 .שוכרל וא דויצל קזנל וא תינוניב דע

 

 המ תועדיימו העיצפה תנכס תא םצמצל דציכ תועדיימ ,תוילאיצנטופ תונכס ינפב תועירתמ תוחיטבה תויחנה לכ
 .היחנהל תויצ יא לש הרקמב שחרתהל לולע

 

תובושח תוחיטב תויחנה  
 שי ,חרקה רישכמב שומישה תעב העיצפ וא תולמשחתה ,הפירש תנכס תיחפהל תנמ לע -הרהזא

 :םיאבה םייסיסבה תוחיטבה ידעצ רחא בוקעל

 רישכמה יוקינ ינפל למשחהמ וקתנ · .םיניפ 3 לעב ילמשח רוביחל ורבח ·

 רישכמב תוריש תודובע עוציב ינפל למשחהמ וקתנ · .הקראהה ןיפ תא ריסהל ןיא ·

 .שומישה ינפל םילנאפה לכ תא ופילחה · ילמשח םאתמב שמתשהל ןיא ·

 תא ןיקתהלו זיזהל תנמ לע רתוי וא םישנא ינשב ךרוצ שי · ךיראמ לבכב שמתשהל ןיא ·
 .רישכמה

ידיתע ןויעל הלא תויחנה ורמש  
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םיבושח תוחיטב ידעצ  

 .הז ךירדמב ראותמה יפכ ,יוארכ הניקתהלו המקמל שי ,חרקה תנוכמב שומישה ינפל

 .רישכמה תא ןיקתי עוצקמ שיאש םוחב םיצילממ ונא .ןויעב ךירדמה תא וארק אנא

 ,הפירש תנכס םצמצל תנמ לע .תוירחאה יאנת לע עיפשהל הלולע הנוכנ אל הנקתה

 תוחיטבה ידעצ יפל לועפל שי ,רישכמב שומישה תעב העיצפ וא תולמשחתה

 :םיאבה םידעצה תא םיללוכה ,םייסיסבה

 

 הנכס

 ןיא ,םאתמב שמתשהל ןיא ,הקראהה ןיפ תא ריסהל ןיא ,םיניפ 3 לעב קראומ עקשל רבחל שי •

 .ךיראמ לבכב שמתשהל

 .חרקה תנוכמ תא קר תרשמה דרפנ ילמשח לגעמב שמתשהל ץלמומ •

 .תובוטר םיידיב ילמשח עקשמ קתנל וא רבחל ןיא •

 בטיה עקתב זוחאל דימת שי .ילמשחה לבכב הכישמ ידי לע למשחהמ חרקה תנוכמ תא קתנל ןיא •

 .עקשהמ תורישי ךושמלו

 וא קלדב שמתשהל וא ןסחאל ןיא .םיקילד םילזונ תרזעב חרקה תנוכמ יקלח תא תוקנל ןיא •
 תנכס תווהל םילולע םידאה .רחא ילמשח רישכמ לכ וא הז רישכמ תברקב םירחא םיקילד םירמוח
 .ץוציפ וא הפירש

 םימה תקפסאשו קתונמ הדיחיה לש ילמשחה לבכהש אדוול שי ,הקוזחתו יוקינ תולועפ עוציב ינפל •
 .הרוגס

 .םמוקמל הרזח םילנאפה לכ תא ריזחהל שי ,הלעפהה ינפל •

 .וכותל לוחזל וא ותיא קחשל ,רישכמה תא לעפתל םידליל רשפאל ןיא •

 .רישכמה תלועפ תעב תופושח םיידיב הדאמב תעגל ןיא •

 היחנהל תויצ יא .רישכמב לופיט וא יוקינ ינפל למשחה תקפסא תא וא חרקה תנוכמ תא קתנל שי •

 .תוומ וא תולמשחתהל םורגל לולע וז

 ךיא .הז ךירדמב רוריבב ץלמוה רבדה םא אלא ,רישכמה לש קלח לכ ףילחהל וא ןקתל תוסנל ןיא •
 .ךמסומ יאנכט ידי לע עצבתהל תוכירצ תורחאה לופיטה תולועפ

 הרהזא
 לולע וז היחנהל תויצ יא .חרקה תנוכמ תא ןיקתהל וא זיזהל תנמ לע רתוי וא םישנא ינשב ךרוצ שי •

 .תורחא תועיצפ וא בג תועיצפל םורגל

 רוחבל שי .תומיסחמ יקנ ימדקה הקלחש אדוול שי ,חרקה תנוכמ לש ןיקת רורווא חיטבהל תנמ לע •
 .סויזלצ 10-38⁰ ןיב 'פמט םע בטיה ררוואמ רוזא

 .לבכה תפלחהל ךמסומ יאלמשחל וא קפסל הנפ ,םגפנ הניזה לבכ םא •

 חיטבהל תנמ לע )המודכו רונת ,לירג ,חא( םוח תורוקממ מ"ס 61 תוחפל חרקה תנוכמ תא םקמל שי •
 .תילמינימ היגרנא תכירצ

 תויחנהל םאתהב ,םימה ירוביחו םיילמשחה םירוביחה לכ תרזעב חרקה תנוכמ תא ןיקתהל שי •

 (V AC, 50 Hz, 10 A 220) םיטרדנטס למשח תקפסאב שמתשהל שי .תימוקמה תושרהו הנידמה
 .ימוקמהו ימואלה ילמשחה ןקתל םאתהב תקראומה

 .ןוראל חרקה תנוכמ ןיב ילמשחה לבכה תא םקעל וא לפקל ןיא •

 .רפמא 15 תויהל ךירצ )גתמה וא( ךיתנה לדוג •
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 המירזב עגפת תנזואמ אל הנוכמ .הניקת תלועפ אדוול תנמ לע תנזואמ היהת חרקה תנוכמש בושח •

 ךרוצ היהיש תויהל לוכי .ילמרונה חווטהמ תוחפ היהי חרקה רוציי .)חרקה תינבת( הדאמה ךרד הניקתה
 .יוארכ ןזאל תנמ לע םינוקית רפסמב

 .םיימוקמה היצלטסניאה ינקת תושירדל םאתהב תויהל תובייח תונקתהה לכ •

 .הנקתהה ךלהמב םימגפנ וא םימקעתמ ,םילפקתמ אל תורוניצהש אדוול שי •

 .םימה תקפסא רוביח רחאל תוליזנ שפחל שי •

 חרקה תויבוק לש ןושארה רוזחמה תא ךילשהל תאז לכב שי ,לעפמב יוקינ הרבעו הקדבנ הדיחיהש תורמל •
 .ןוסחאהו עונישה ךלהמב רבטצמה ךולכל בקע ,ורצייתש

 .שומישה ינפל חרקה תנוכמ תא וקנו הזיראה ירמוח תא וריסה •

 ורמש .הנוכמה תלועפ ןמזב םימה זרב תא רוגסל ןיא .הנוכמה תלעפה ינפל םימה תקפסא זרב תא וחתפ •
 .היוצרה הרוצב חרק תריצי םודיקו חרק תליזנ תיחפהל תנמ לע תורוגס תותלדה תא

 ריאשהל ןיא .שומישה שודיח ינפל תוידוסיב התוא תוקנל שי ,ןמז ךרואל הנוכמב שומיש השענ אלו הדימב •
 .יוקינה רחאל רישכמה ךותב הסימת ףא

 הלא םירמוח .רישכמה ךותב םיסג םירמוחב וא םיסיממ םירמוח סיסב לע יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא •
 לש ימינפה הקלחב עבצ תויראש ריאשהל וא עוגפל וא ,חרקה תויבוק לש ןמעט לע עיפשהל םילולע
 .הנוכמה

 סיסב לע רחא יוקינ רמוח םוש םע בברעל וא שמתשהל ןיא .תוצמוח ליכמ חרקה תנוכמ לש יוקינה רמוח •

 לכמ לעש ,שומישל תויחנהה תא אורקל שי .םיידיה לע ןגהל תנמ לע ימוג תופפכב שמתשהל שי .םיסיממ
 . הדיפקב ,הנוכמה לעו יוקינה רמוח

 .תידועייה ותרטמל טעמל הז רישכמב שמתשהל ןיא •

 

 

!ידיתע ןויעל הלא תויחנה ורמש  

 

 ילמשח רוביח

 םכתוחיטב ןעמל .ילמשחה לבכהמ )הקראה( ישילשה ןיפה תא ריסהל וא ךותחל ןיא ןפוא םושב
 םע הקראה עקתב דיוצמ הז רישכמ לש ילמשחה לבכה .בטיה הז רישכמ קיראהל שי ,תישיאה
 תולמשחתהה תנכס תא רעזמל תנמ לע ,םירוח 3 םע הקראה עקשל רבחתמה ,םיניפ 3
 .יוארכ קראומ אוהש אדוול תנמ לע עקשה תא קודבל ךמסומ יאלמשחל רשפאל שי .רישכמהמ
 3 לעב םיאתמ עקשב ופילחהל ךתבוחמו ךתוירחאב ,םירוח ינש לעב ריק עקש ונשיו הדימב
 תיוותל םיאתמה חתמ גוריד לעב ,חרקה תנוכמ רובע קר ידועיי עקשב שמתשהל שי .םירוח
 לע רתי סמוע ענמיתו םייבטימ םיעוציב לע רומשת ךכ לע הדפקה .רישכמה לעש גורידה
 יטוח לש רתי םומיחמ האצותכ הפירש תנכס תווהל לולעש המ ,תיתיבה למשחה תקפסא
 עקתב זוחאל דימת שי .ילמשחה לבכה תכישמ ידי לע חרקה תנוכמ תא קתנל ןיא .למשחה
 םרפנ אוהו הדימב ,דימ לבכה תא ףילחהל וא ןקתל שי .עקשה ךותמ תורישי ותוא ךושמלו בטיה
 תעב .הצקב וא וכרואל ףשפושמ וא קודס ילמשח לבכב שמתשהל ןיא .איהש הרוצ לכב םגפנ וא
 .ילמשחה לבכב עוגפל אל רהזיהל שי ,חרקה תנוכמ תזזה
 
 ךיראמ לבכ
 םיאנתב תיתוחיטב הנכס הווהמ אוהש םושמ ,ךיראמ לבכב שמתשהל אל םיצילממ ונא
 .םימיוסמ
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ינכט טרפמ  

 AZ-20D   :םגד
 220-240VAC ~ 50Hz  :ילמשח חתמ
 2.3A  :גרודמ םרז
 'גR134a, 110  :רוריק רמוח
 psig/130 psig 350 :ךומנ/הובג דצ ץחל
 מ"מ X 600 X 370 850  :הדיחיה ידממ
 ג"ק 38  :הדיחי לקשמ
 ג"ק 12 :חרק ןוסחא 'סקמ
 םוי/ג"ק  30 :תימוי חרק תקופת
 היבוק  :חרק תרוצ
  X 22 X 22 22 :חרק תייבוק ידממ

 
 .תונתשהל םייושע הלא םינותנ .דבלב ןויע יכרצל םניה ליעל םיטרופמה םיעוציבה סקדניאו םיינכטה םינותנה
 
 .םימה יאנתלו הביבסל םאתהב תונתשהל הלולע רצוימה חרקה לש תיתימאה תומכה*
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םיקלחה םוקימ  
 

 

 

 

 

 

םימ תצפה רוניצ  

)חרק תינבת( הדאמ   

םימ תקוש  

   ףוצמ

 

חרק ןוסחא חטשמ  

 
 
 
 

 

 

תלד  

 

הרקב לנאפ  

 
ימדק הפפר לנאפ  

 
םיילגר  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ילמשח לבכ  

 

 

 

םימ תסינכ   

זוקינ חתפ  

חרק ףכ  

 
 

 

םימ תקפסא רוניצ זוקינ רוניצ   
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חרקה תנוכמ תנקתה  
 

 הזיראהמ האצוה
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 הזיראה ירמוח תא וריסה

 .חרקה תנוכמ לעש םינותנה תיוות תא וא תועובקה היחנהה תויוות תא ריסהל ןיא :בושח

 .שומישה ינפל חרקה תנוכממ קבדה תאו טרסה תא וריסה

 םג קבדו טרס תויראש ריסהל ןתינ .לדוגאה םע תוצרמנ רוזאה תא ופשפש ,קבדו טרס תויראש ריסהל תנמ לע •
 .בטיה ושביו םימח םימ ם ובגנ .תועבצאה תרזעב קבדה לע םילכ ןובס לש הנטק תומכ ףושפש ידי לע

 תאו טרסה תא ריסהל תנמ לע םיסג יוקינ ירמוח וא םיקילד םילזונ ,בוגינל לוהוכלא ,םידח םילכב שמתשהל ןיא •
 .חרקה תנוכמ חטשמל קזנ םורגל םילולע הלא םירצומ .קבדה

 שומישה ינפל יוקינ

 קלחה יוקינ" ףיעסב ונייע .שומישה ינפל חרקה תנוכמ לש ימינפה הקלח תא וקנ ,הזיראה ירמוח לכ תרסה רחאל
 .הקוזחתו יוקינ קרפבש "ימינפה

 םוקימ תושירד

 הנקתה יחוורמ

 דצהמ טבמ 

2” 
2” 

Top of unit 

Rear of unit 

¼” 

Side 

¼” 

 

Side 

הדיחיה תמדק  

הרהזא  
 

 ףדוע לקשמ תרהזא

 לולע וז היחנהל תויצ יא .חרקה תנוכמ תא ןיקתהל תנמ לע רתוי וא םישנא ינשב ךרוצ שי

 .רחא גוסמ העיצפ וא בג תעיצפל םורגל
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 ךמסומ עוצקמ שיא תרזעב ,יוארכ חרקה תנוכמ תא ןיקתהל שי •

 תומיסחמ הייקנ הנוכמה תמדקש אדוול שי ,חרקה תנוכמ לש םיאתמ רורווא חיטבהל תנמ לע •

 50.8( 2" תוחפל רשפאל שי -םיאבה םיצלמומה םיחוורמה לע דיפקהל שי ,קפלד תחת חרקה תנוכמ תנקתה תעב •
 חרקה תנוכמל רשפאל הכירצ הנקתהה .קפסמ רורווא ךרוצל םידדצב )מ"מ 6.35( 0.25" ,רוחאמ חוורמ )מ"מ
 .ךרוצה הרקמב ,תוריש ךרוצל םינפל עונל

 .38°C-ל תחתמו 10°C-מ רתוי לש 'פמטב בטיה ררוואמ רוזא רוחבל שי •

 .תילמינימ למשח תכירצ חיטבי )המודכו לירג ,רונת ,חא( םוח תורוקממ 24" תוחפל לש קחרמב הדיחיה םוקימ •

 םע )מ"מ 6.35( 0.25" רטוקב הכר תשוחנ תרנצ לש םירק םימ תקפסא חתפ הכירצמ חרקה תנוכמ תנקתה •
 .הריגס םותסש

 ץחלו psig 15 לש ילמינימ ץחל םע ,העובק םימ תקפסאל הקוקז חרקה תנוכמ ,הבוט הלועפ חיטבהל תנמ לע •

 .סויזלצ תולעמ 5-32 ןיב תויהל הכירצ הנוכמה ךותל םימה תנזה 'פמט .psig 80 לע הלוע אלש יטטס

 

 םג ומכ ,תוחירו םימעט ריסהל לוכי םיאתמ רטליפ .ידועיי ןנסמ/רטליפ םע רצומה תא ןיקתהל שי •

 תונבל תויבוקל םורגל םילולע םיככורמ םימו ,םישק דואמ תויהל םילולע םימיוסמ םימ יגוס .םיקיקלח

 .היצזינוי-הד ורבעש םימב שמתשהל ץלמומ אל .וזל וז תוקבדנש ,תוכרו

 םיאתהל שי .תוימוקמהו תוימואלה תויחנהל םאתהב םימו למשח ירוביח םע חרקה תנוכמ תא ןיקתהל שי •

 .האיציה זרבב קפסההו רצומה תושירדל םאתהב רצומל ץחל ןיטקמ

 דובעתש תנמ לע תנזואמ היהת חרקה תנוכמש בושח .ןזואמו ביצי חטשמ לע הדיחיה תא םקמל שי •

 תנוכמ ןוזיא ףיעס ואר .לגלגה בוביס ידי לע חרקה תנוכמ הבוג תא םיאתהל ןתינ ,ךרוצה תדימב .בטיה

 .חרקה

 םאתהב בטיה תקראומ ,)50Hz, 10A ,דבלב 220V AC( תיטרדנטס למשח תקפסאב ךרוצ שי •

  .םימואלה םינקתהו םיטרדנטסל

 .ןוראה וא ריקהו חרקה תנוכמ ןיב ילמשחה לבכה תא םקעל וא לפקל שי :בושח

 

 הרהזא

 תילמרונ םימ 'פמט .סויזלצ תולעמ 10-38 ןיב תויהל הכירצ לועפתל תילמרונ הביבס 'פמט

 יחווטל ץוחמ ,ןמז ךרואל חרקה תנוכמ לועפת .סויזלצ תולעמ 5-32 ןיב תויהל הכירצ לועפתל

 .חרקה רוציי תקופת לע עיפשהל לולע הלא 'פמט
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 תוילמשח תושירד

 

 הנכס

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :םיאתמ ילמשחה רוביחהש אדוול בושח ,יפוסה המוקמל חרקה תנוכמ תזזה ינפל

 םינקתהו תויחנהל םאתהב בטיה תקראומ )50Hz, 10A ,דבלב 220V AC( תיטרדנטס למשח תקפסא

 .הלשמ ידועיי עקשל דימת תרבוחמ תויהל חרקה תנוכמ לע .םיימוקמהו םיימואלה
 ןתינ אלש ,לוביק ילכב שמתשהל שי .חרקה תנוכמ תא קר תרשמה ,דרפנ ילמשח לגעמב שמתשהל ץלמומ
 .הכישמ תרשרש וא חתמ ידי לע ותובכל

 .רפמא 15 לדוגב תויהל ךירצ )גתמ וא( ךתנה

 

 תצלמומ הקראה תטיש
 עקתב דיוצמ הז רישכמ לש ילמשחה לבכה .הז רישכמ קיראהל שי ,תישיאה םכתוחיטב ןעמל
 תנכס תא רעזמל תנמ לע .םירוח 3 םע הקראה עקשל רבחתמה ,םיניפ 3 םע הקראה
 םאתהב קראומה ,םירוח 3 לעב םאות עקשב שמתשהל שי ,רישכמהמ תולמשחתהה
 ךתוירחאב ,םיאתמ וניאש ריק עקש ונשיו הדימב .םיימוקמהו םיימואלה םילהנהו םיטרדנטסל
  .ךמסומ יאלמשח תרזעב םירוח 3 לעב םיאתמ עקשב ופילחהל ךתבוחמו

 

 תולמשחתה תנכס
 .םירוח 3 םע קראומ עקשל רבח שי

 .עקתהמ הקראהה ןיפ תא ריסהל ןיא
 .ילמשח םאתמב שמתשהל ןיא
 .ךיראמ לבכב שמתשהל ןיא
 ,הפירשל םורגל לולע הלא תויחנהל תויצ יא
 .תוומ וא תולמשחתה
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 חרקה תנוכמ ןוזיא

 תלעופ איהש אדוול תנמ לע חרקה תנוכמ תא ןזאל בושח

 הניקת םימ תמירז לע השקי ןוזיא רסוח לש בצמ .בטיה

 תוחפ היהי חרקה רוציי .)חרקה תינבת( הדאמה ךרד

 תא םירהל וא דירוהל ןתינ .שעור תויהל לולעו ,ליגרהמ

 דחא לכ ביבס קיטסלפה תועירי בוביס ידי לע הדיחיה

 ,םיהזמ םתא םא .הנוכמה תיתחתבש םילגלגה תעבראמ

 דע םילגלגה תא בבוסל שי ,ןזואמ וניא הנוכמה חטשמש

 רפסמ עצבל וכרטצתש תויהל לוכי .תנזאתמ איהש

 סלפב שמתשהל ץלמומ .ןזאתת הנוכמהש דע תומאתה

 .הנוכמה ןוזיא תא קודבל תנמ לע

 

 

 

 

 

 

 

 

הלעמ  
הטמ  

 

 .ירוחאל ימדקה הקלח ןיב תנזואמ איה םא תוארל תנמ לע הנוכמה לש ןוילעה הקלח לע סלפה תא ומקמ .1

 :ןמקלדכ םילגלגה הבוג תא ומיאתה .2

 .הנוכמה לש דצ ותוא תא ךימנהל תנמ לע הנימי ןוזיאה ילגלג תא ובבוס

 .הנוכמה לש דצ ותוא תא היבגהל תנמ לע הלאמש ןוזיאה ילגלג תא ובבוס

 וילע חטשמה יוטיחו יוקינל הליעי וז היצקנופ .הנוכמה תא זיזהל דדוב םדא לע םילקמ םילגלגהש ולגת םתא

 שי ותוא חטשמל הריהמ השיג לבקלו הדיחיה תא זיזהל ךל תרשפאמ איהש םושמ ,חרקה תנוכמ תנקתומ

 .תוקנל

 ןזאל תנמ לע םיילגרה תא םיאתהל שי ,הפצרה לע תורישי וא ןורא ךותב הנוכמה תא ןיקתהל ךנוצרב םא :בושח

 ךכ ,םיימדקה םילגלגה ינש תא ובבוס טושפ ,תנזואמ הפצרהו הדימב .םילגלגה תא לוענל זאו ,חרקה תנוכמ תא

 .הפצרב ועיגיש

 תלדה יריצ ךופיה

 ספיליפ גרבמו חוטש שאר םע גרבמ :םישורדה םילכה

 .למשחה תקפסא תא וקתנ וא למשחהמ חרקה תנוכמ תא וקתנ ,הדובעה תליחת ינפל :בושח

 :םיריצהמ תלדה תא ריסהל תנמ לע

  .ותוא ומירה זאו הנוכמה לש ירוחאה הקלח ןוויכל ותפיחד ידי לע ןוילעה ריצה יוסיכ תא וריסה .1

 תא ורמש .ומצע ןוילעה ריצה תאו ןוילעה ריצה חטשמ תא זאו םיגרבה תא וריסה ,ספיליפ גרבמ תרזעב .2

 .דצב םתוא ומישו דחי םיקלחה

 .דצב התוא ומישו ןותחתה ריצהמ תלדה תא ומירה .3

 :היריצ לע תלדה תא ךופהל תנמ לע

 .ןותחתהו ןוילעה קלחב ,תלדה יריצ לומש םיגרבה ירוחמ גתמה ירותפכ תא וריסה ,חוטש גרבמ תרזעב .1

 .דצב םתוא ומיש

 .ןותחתה קלחה לע ותוא וחינהו 1 'סמ ריצ תא וריסה .בטיה וקדהו 1 'סמ ריצ לש ןיפה תא וריזחה .2

 .דצב ומישו 2 'סמ ריצמ קרפמה תא ודירפה .דגונמה ןוילעה דצה לע ומקמו 2 ריצ תא וריסה .3

 וקדה .2 ריצ לש ןיפה תא וריזחהו 1 ריצ תיתחת םע תלדה תא ורשי .ןיפה דצמ תידיה תא ודירפה .4

 .בטיה



11 

 

 

 .םיירוקמה םיגרבה ירוח ךותל גתמה ירותפכ תא ופחד .5

ךשמהב רויא ואר
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1 ריצ  

טנגמ תסו  

2 ריצ  

2 ריצ  

ריצה ןיפ  

1 ריצ  

 

תלד  

ןורא  
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 םימ תקפסא

 יטטס ץחל םע ,psig 15 תוחפל תויהל ךירצ םימה תקפסא ץחל .הנקתהה תדוקנב תנכומ תויהל הכירצ םימה תקפסא
 .)הנקתהה לע לקי הנוכמה ירוחאמ קוידב ריקב חתפ( psig 80 'סקמ לש

 :בושח

 ידי לע עצובת הנקתההש םיצילממ ונא .םיימוקמה םינקתלו תויחנהל םאתהב תויהל תובייח תונקתהה לכ .1
 .עוצקמ שיא

 .הנקתהה ךלהמב םיקוזינ םניאשו םימקועמ וא םילפוקמ םניא תורוניצהש ואדוו .2

 .הליזנ הנשי םא וקדב ,רוביחה רחאל .3

 :םישורדה םילכה

 ספיליפ גרבמ ,0.5" חותפ חתפמ

 :םימה וק רוביח

 .רישי םימ וק חותפל ידכ ןמז קיפסמ בורקה זרבה תא וחתפ .םימה תקפסא תא ורגס .1

 .'מ 1.8 לע הלעי אל הנקתההמ קחרמה .הנקתהה םוקימ דיל 0.5-0.75" רטוקב יכנא םירק םימ רוניצ ואצמ .2
 .'מ 1.8-כ לש ךרואב אוה חרקה תנוכמ םע עיגמש םימה תקפסא רוניצ

 תרנצ לש הטושפ הסיפ ליכמ םימה רוניצו הדימב .ישארה םימה תקפסא רוניצ לע יוביכ םותסש ןיקתהל שי .3
 .םואה תא וריסהו תרנצה לא 0.25" רטוקב OD ץחל רבחמ ורבח ,תכתמ

 ,דיה םע בטיה וקדה .םימה תסינכל ינשה הצקה תא ורבחו זרבה לא םימה תקפסא רוניצ לש םואה תא ורבח .4
 .חותפה חתפמה םע בוביס יצח דוע ופיסוהו

 תא וקדה .םירוביחהמ םימ תוליזנ תומייק םא וקדב .םימה תקפסא זרב תא וחתפו םימה תקפסא תא וליעפה .5
 .)םימה תסינכ לש רוביחה ללוכ( םירוביחה לכ

 Drain-ו )םימ תסינכ( Water Inlet ינמיסל בל םישל שי ,זוקינה רוניצ תאו םימה תקפסא רוניצ תא םירבחמשכ :בושח
Outlet )הנוכמה לעש )זוקינ תאיצי. 

 

 זוקינ

 יפל ולעפ .הנוכמב שומישה ינפל זוקינה רוניצ תא רבחל ךילע .הנוכמב שומישה ינפל זוקינה רוניצ תא רבחל שי
 .םיאבה םידעצה

 ףרוצמה זוקינה רוניצ ךרד זקנל איה רתויב הבוטה היצפואה ,חרקה תנוכמל בורק זוקינה וקו הדימב :הרעה
 .הנוכמל

 

 ךרואו תויה ,רטמ 1.5-מ תוחפ תויהל ךירצ קחרמה .הנוכמל רתויב בורקה ,הפצרב זוקינה חתפ תא ואצמ .1
 .רטמ 1.5-כ אוה הנוכמל ףרוצמה זוקינה רוניצ

 תא וסינכהו ,םימה זוקינ רוניצל זוקינה תאיצי תא ורבח .הנוכמה לש ירוחאה הקלחב זוקינה חתפ תא ואצמ .2
 .זוקינה חתפל רוניצה לש ינשה והצק

 .חרקה ןוסחא את תפצרמ רתוי הובג םוקימב ףפלתהל וא תולתיהל זוקינה רוניצל רשפאל ןיא :הרעה

 היהיש ריבס .מ"ס 33 לכל 0.25" לש הדירי עופיש םע תויהל םיבייח זוקינה רוניצ לש םייקפואה םיבצמה לכ .3
 םג לבוקמ יתפצר זוקינ .זוקינה לש לוביקה ילכ ןיבל חרקה תנוכמ לש זוקינה רוניצ ןיב ריווא חוורמב ךרוצ
 .יוביע תבאשמב שמתשהל ץלמומ ,ירשפא אל רבדהו הדימב .אוה

 םירוביח וקדה .זוקינה תכרעמב תוליזנ תומייק םא קודבל תנמ לע חרקה ןוסחא את ךותל םימ ןולג וכפש .4
 .הליזנ הלגתמ םהמ

 .חרקה ןוסחא אתב הסמה לש ריהמ בצקל םורגי ףוכת זוקינ .איפקמ הנניא וז חרק תנוכמ :בושח
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 הנקתה יגוס

 תינבומ וא )תינורא תחת( רגסה ךותב התוא ןיקתהל ןתינ ,תאז םע .)תיאמצע( תדיינ הנקתהל הבצוע וז חרק תנוכמ
 .הדיחיה רובע רורוואל קפסמ חוורמ תויהל בייח ,הרקמ לכב .)הפצרל תדמצומ(

 תדיינ הנקתה

 תמייקש ןתניהב ,הניקתהל רחבת וב םוקמ לכב ,יאמצע ןפואב חרקה תנוכמ תא ןיקתהל ךל רשפאת תדיינ הנקתה
  יבגל תוטרופמה תויחנהה יל לועפל שי .םימ תקפסאל השיג

 .תוילמשח תושירד .א

 םימ תקפסא .ב

 .חרקה תנוכמ ןוזיא .ג

 :רגסה ךותב הנקתה

 חוורמה תושירד םויק ןתניהב ,חבטמה ןוראב וא תינורא תחת חרקה תנוכמ תא ןיקתהל ךל רשפאת רגסה ךתב הנקתה
 .תדיינ הנקתהב ומכ תושירד ןתוא תומייק וז הנקתה רובע .הנוכמה ביבס רורוואל

 

 :תינבומ הנקתה

 :םיאבה םיטרפה לע דיפקהל שי .הדיחיה ביבס קפסמ רורווא חוורמ רשפאל שי ,וז הנקתה תטישב םתרחבו הדימב

 וא הפצרה לע תורישי התוא וחינהו הנוכמה ילגר תא וריסה .יוצרה הנקתה םוקימ תמדקב הנוכמה תא ומקמ .1
 .הנקתהה תושירדב תולתכ ,המרופטלפ לע

 .חרקה תנוכמל רוביחה ינפל רבוחמ תויהל בייח םימה תקפסא וק .2

 םירוביחה לכ תא וקדה .רוביחה תודוקנמ תוליזנ תומייק םא וקדב .זרבה תא וחתפו םימה תקפסא תא וליעפה .3
 .)םימה חתפל רוביחה תא ללוכ(

 .למשחל ילמשחה לבכה תא ורבח ,תינוראה ירוחאמ אצמנ ילמשחה רוביחהו הדימב .4

 .המוקמל חרקה תנוכמ תא ופחד .5

 .םיקדס םתוס רמוח םע הפצרל תינוראה ןיב חוורמה תא ומטא .6

 .יפוסה המוקימל חרקה תנוכמ תזזה ינפל ,זוקינה וק ךותל ןזומו רבוחמ זוקינה רוניצש ואדוו :בושח
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 לועפת

 

 הלעפהה ינפל תויפוס תוקידב תמישר

 ?הנוכמה לש ינוציחהו ימינפה הקלחמ קבדהו הזיראה ירמוח לכ ורסוה םאה .1

 ?חרקה ןוסחא את תא תיקינ םאה .2

 ?למשחלו םימל הנוכמה רוביח ללוכ ,הנקתהה תויחנה רחא תבקע םאה .3

 ?תנזואמ הנוכמה םאה .4

 םיסנכנה םימה 'פמט םאהו ,סויזלצ תולעמ 10-32 ןיבש חווטב הנוכמה לש הביבסה 'פמט םאה .5

 ?הנשה לכ ךרואל סויזלצ תולעמ 5-32 ןיב הנוכמל

 לע הלוע אל יטטסה ץחלהשו psig 20 'נימ לע אוהש אדוול תנמ לע ,קדבנ םימה תקפסא ץחל םאה .6

120 psig? 

 ?הנוכמה לש ירוחאה הקלחב )מ"ס 2.54( 1" תוחפל לש חוור שי םאה .7

 הקראה הנקתוה םאה ?גורידה תטלפ לעש גורידל הוושוהו קדבנ למשחה תקפסא חתמ םאה .8

 ?הנוכמה רובע המיאתמ

 ?למשחל תרבוחמ חרקה תנוכמ םאה .9

 ?זרבה תא תחתפו תישארה םימה תקפסא תא תלעפה םאה .10

 ?םימה תקפסא ירוביח לכב תוליזנ תומייק םא תקדב םאה .11

 לועפת תטיש

 .לנאפה תמדקבש ON/OFF ןצחל לע וצחל .אלמתהל םימה תקושל רשפאו ,םימה זרב תא וליעפה .1

 .תיטמוטוא לועפל ליחתת חרקה תנוכמ

 
 
 

 

חרקה תנכה בלש חרקה תריצק בלש  אלמ את בלש   

 

 .םימ תמירז לש לילצ עמשייו ,חרקה תנכה בלשל תיטמוטוא רובעת הנוכמה ,תוקד 3 רחאל .2

 .ןוסחאה את ךותל תיטמוטוא רצקיי חרקה ,חרקה תינבת תנכה םויס רחאל .3

 אתה ןשייחו ,אתה ךותל אלמ ןפואב תיטמוטוא ןקורתת אל חרקה תויבוק תינבת ,אלמ ןוסחאה אתשכ .4

 .חרק רצייל יטמוטוא ןפואב קיספת הנוכמה .חותפ ראשיי אלמה

 .הלועפ בצמל אלמה אתה ןשייח רוזחי זא ,חרקה תויבוק תרסה רחאל חרק רצייל בוש ליחתת הדיחיה  .5
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 :בושח

 בקע ,תורצוימש תונושארה חרקה תויבוק תא קורזל שי ,לעפמב יוקינ הרבעו הקדבנ הדיחיהש תורמל •

 .ןוסחאהו עונישה ךלהמב ךולכל תורבטצה

 .חרק תנכה תעב םימה תקפסא תא תובכל ןיא •

 .הנוכמה תלועפ תעב הדאמב תעגל ןיא •

 אדוול תנמ לעו הסמה תיחפהל תנמ לע ,חרק תאצוה ךרוצל טעמל ,הרוגס הנוכמה תלד לע רומשל שי •

 .הבוט חרק תריצי

 חרק הניכמ הנוכמה דציכ

 .חרק רוציי בצמל תיטמוטוא רובעת הנוכמה .ON בצמל הלעפהה ןצחל תא וריבעה

 .חרקה תריצקו חרקה תאפקה :םידרפנ םירוזחמ ינש םנשי

 םימהו ררחושמ חרקהשכ שחרתמ הריצקה רוזחמ .הדאמה חטשמ םימרוז םימהשכ שחרתמ האפקהה לגעמ

 .הלעפהה יאנתבו 'פמטב יולת אוה לבא ,תוקד 20-כ חקול םלש רוזחמ .הנוכמל םיסנכנ

 םימה תבאשמו ריווא םירזמ ררוואמה עונמ ,רוריק רמוח באוש סחדמה ,האפקהה רוזחמ ךלהמב :האפקה

 הריצקה רוזחמו האפקהה רוזחמ תא הקיספמ חרקה תנוכמ ,ןיטולחל תאפוק חרקה תינבתשכ .םימ העינמ

 .ליחתמ

 םחה זגה םותסש .התלועפ תא תרצוע םימה תבאשמ לבא ,לעופ ןיידע סחדמה ,הריצקה רוזחמ ךלהמב :הריצק

 דחי קילחהל תויבוקל םרוגו ,הדאמה תא םמחמ םחה רוריקה זג .הדאמה ךותל רוריקה זג תא טיסמו חתפנ

 .תויבוקה לכ תריצק רחאל שדחמ ליחתי האפקהה רוזחמ .ןוסחאה את ךותל הדאמהמ

 םימב תשמתשמ הנוכמה דציכ

 ,אופקה הדאמה חטשמל םימרוז םימהשכ .םימה תקושבש םימה לש העובק הניעטב הליחתמ חרקה תנוכמ

 םיילרנימה םימוהיזה םע םימה .חרקה תויבוק תינבתל קבדנו אפוק םיילרנימ םימוהיז ליכמ אלש םימה לש םקלח

 דועב ,עובק ןפואב םימה תקוש ךותל םיירט םימ םיסנכנ חרקה תנכה ךילהת ךלהמב .םימה תקושל םירזוח

 .הדאמב ךשמתמ ןפואב םיאפוק תקושב םימהש
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םימ תסינכ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

םח זג םותסש  

הדאמ   
 

םימ תבאשמ  

 
 
 
 
 
 

 

סחדמ  

 
 

 

הבעמ  

 
 
 

 

 

 

 

ררוואמ עונמ  

 םיילמרונ םילילצ

 םה םישדחה םישערה בור .םיריכמ אל םתאש םילילצ עימשהל הלולע השדחה חרקה תנוכמ

 םתמצועל רבעמ ,םישערה תא ריבגהל םילולע תוריקהו הפצרה ןוגכ םישק םיחטשמ .םיילמרונ

 :םהל םרוג המו ,םכרובע םישדח תויהל םילולעש םילילצה תא תראתמ האבה המישרה  .תיתימאה

 

 חרקה תנוכמ יבג לע םינסחואמה םיטירפה .םימ וא רוריק רמוח תמירזמ םרגיהל םילולע שורשר ישער •

 .שיערהל םה םג םילולע

  .הובג רדתב וא םימלוה םישערל םורגל לולע ההובג תוליעיב סחדמה •

 .הזתה ישערל םורגל םילולע םימרוזה םימה •

 .סחדמה ררוואמ ידי לע םרגנש ,סחדמל ריווא תסינכ ישער עמשיהל םילולע •

 .חרקה ןוסחא את ךותל תולפונ חרק תויבוק ישער עמשיהל םילולע ,הריצקה רוזחמ ךלהמב •

 

 ךורא ןוסחאל חרקה תנוכמ תנכה

 .םימה תכרעמ תא זקנל שי ,רחא םוקמל הזיזהל וא ,ןמז ךרואל חרקה תנוכמב שמתשהל םכתנווכב ןיא םא

 . םימה תקפסא תא ורגס .1

 .םימה תסינכמ םימה תקפסא וק תא וקתנ .2

 .עקשהמ ילמשחה לבכה תא וקתנ .3

 .אתה תא ושבי .םימו חרק תויראש איצוהל תנמ לע םימה ןוסחא את תא ואיצוה .4

 .םימה לכ תא זקנל תנמ לע םימה תקוש לש זוקינה רוניצ תא וכשמ .5

 .שבוע תורצוויה עונמל תנמ לעו המירז רשפאל תנמ לע החותפ תלד תא וריאשה .6

.בוש הנוכמב שמתשהל םינכומ ויהתש דע םיקתונמ ילמשחה לבכה תאו הקפסאה וק תא וריאשה .7
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 :בושח

 תובוטר םיידיב ילמשחה עקתב תעגל ןיא •

 .עקשהמ תורישי ותוא וכשמו עקתב וזחא .ילמשחה לבכב הכישמ ידי לע הדיחיה תא קתנל ןיא •

 

 

 הקוזחתו יוקינ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .םיכורא תוריש ייח םג ומכ ,הנוכמה לש היעוציב תוכיאו התוליעי תא וחיטבי םייתפוקת הקוזחתו ןויקינ
 םא םילוורטניאה תא רצקל ךרוצ היהיש תויהל לוכי .םיילמרונ םיאנת סיסב לע םיטרופמ הקוזחתל םילוורטניאה
 .םירחא םידחוימ םילוקיש םימייק םא וא דמחמ תויח םכתושרב
  

 תושעל ךירצ המ
 ,םיינייגיה אל קר אל םה הריב וא ןיי יקובקב ומכ םיצפח -חרק טעמל ,חרקה ןוסחא אתב רבד םוש רומשל ןיא
 .זוקינה תא םותסלו ףלקתהל תולולע תויוותהש םג אלא
 

 םייקנ ראשיהל םיכירצ םיקלח ולא
 :תוקנל שיש םיקלח 5 םנשי

 הנוכמה לש ינוציחה הקלח .1
 הנוכמה לש ימינפה הקלח .2
 הבעמה .3
 םימה תצפה רוניצ .4
 .חרקה תנכה תכרעמ .5

 
 

 

הארתה  
 

 התוא תוקנל שי ,ןמז ךרואל חרקה תנוכמב שומיש השענ אל םא
 תוטרופמה תויחנהה יפל לועפל שי .שדחמ שומישה ינפל ידוסי ןפואב
 תנוכמ ךותב רמוח םוש ריאשהל ןיא .יוטיח ירמוחב שומיש וא יוקינל

יוקינה רחאל חרקה  

 הרהזא

 אדוול שי ,הקוזחתו יוקינ תולועפב םיכישממש ינפל
 .הרוגס םימה תקפסאשו למשחהמ תקתונמ הנוכמהש
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 לש ןוכנה םוקימה

זוקינה רוניצ  

 

 ינוציח יוקינ

 ןיא .םירשופ םימ רטיל 7.5 םע םילכ ןובס ל"מ 30 לשמל ,הנידע ןובס ימ תסימת םע יוקינל תונתינ תינוראהו תלדה
 תבגמב ובגנ .םייקנ םימב ףוטשלו ךר גופסב שמתשהל שי .םיפירח יוקינ ירמוח וא םיסיממ יססובמ םירמוחב שמתשהל
 .תוחללו ןירולכ זגל הפושח איהשכ תונתשהל לולע דלח לא תדלפ לש העבצ .םימ ימתכ עונמל תנמ לע הייקנו הכר
 .םיפירח יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא .חל דבו הנידעו תרשופ ןובס ימ תסימת תרזעב דלח לאה תדלפ תא וקנ

 ימינפ יוקינ

 שומישה ינפלו חרקה תנוכמב ןושארב שומישה ינפל םימה תקוש תא וקנ .יתפוקת יוטיח רובעל ךירצ חרקה ןוסחא את
 ןוסחא אתשכ ,חרקה תריצי תכרעמ יוקינ רחאל תקושה תא אטחל רתוי חונ בורל .הכורא הקספה רחאל ןושארה
 .קיר חרקה

 .למשחהמ ילמשחה לבכה תא וקתנ .1

 את תאו הנוכמה לש ימינפה הקלח תא ובגנ ,יקנ דב תרזעב .חרקה ןוסחא את תא ואיצוהו תלדה תא וחתפ .2
 35-45( םימח םימ לש רטיל 7.5-ו ,ןירולכ וא יתיב רולכ ל"מ 15-מ היושעה ןובס ימ תסימת תרזעב ,חרקה
 .)סויזלצ תולעמ

 .םימה תא זקנל תנמ לע םימה תקושמ זוקינה רוניצ תא וכשמ .3

 .םייקנ םימ םע תוידוסיב ופטש .4

 .ומוקמל םימה תקוש לש זוקינה רוניצ תא וריזחה ,םימה לכ זוקינ רחאל .5

 .ומוקמל חרקה ןוסחא את תא וריזחה .6

 .למשחל רישכמה תא ורבח .7

 .רחא ןוזמ לכמ לכ ומכ קוידב התוא ופטש .עובק ןפואב חרקה ףכ תא ףוטשל שי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הרהזא

 יוקינ ירמוחב וא םיסיממ יססובמ יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא
 ריבעהל םילולע הלא םירמוח .הנוכמה לש ימינפה הקלחב םיפירח
 קלחה לש ועבצ תא תונשל וא עוגפל וא חרקה תויבוקל םימעט
 .ימינפה
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 סחדמה יוקינ

 'פמטל םרוגו חרקה רוציי תקופת תא תיחפמ ,הניקת ריווא תעונת ענומ םותס וא ךלכולמ סחדמ
 םישדוח השיש לכ סחדמה תא תוקנל שי .םיביכר לש לשכל ליבוהל תולולעש ,יוצרהמ ההובג הלועפ

 .תוחפל

 

 .םרזה תא ובכ וא למשחהמ חרקה תנוכמ תא וקתנ .1

 .הנותחתה תימדקה הפפרה תא תונידעב וכשמ .2

 .קבאה באוש לש תשרבמה שאר תרזעב הדיחיה אתמו הבעמהמ ךומו ךולכל וריסה .3

 .למשחל בוש חרקה תנוכמ תא ורבח .4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 םימה תצפה רוניצ יוקינ
 םימה תצפה רוניצש תויהל לוכי ,הכומנ חרקה תקופתש וא ,ןיטולחל תואופק אל חרקה תויבוקש ,םיאור םתא םא
 דח ץפחב ושמתשהו רוניצב םירוחה תא ואצמ .םימה תצפה רוניצ תא תונידעב ואיצוהו חרקה תנוכמ תא ובכ .םוסח
 ,דואמ םוסח רוניצהו הדימב .ומוקמל הרזח רוניצה תא וריזחה ןכמ רחאל .םירוחה תא תוקנל תנמ לע םייניש םסיק ןוגכ
 :ןמקלדכ ותוא וקנ

 .םימה תקפסא תא וקתנ .1
 .הצפהה רוניצמ םימה רוניצ תא וקתנ .2
 .תוריהזב הצפהה רוניצ תא ואיצוה .3
 ךולכלה תרסה רחאל .ןידע םילכ ןובסו םירשופ םימ לש תללודמ הסימתו תשרבמ תרזעב רוניצה תא וקנ .4

 .םירק םימ תרזעב רוניצה תא ופטש ,חטשמהמ ךומהו
 .ומוקמל הצפהה רוניצ תא וריזחה .5
 .םימה תקפסא תא שדחמ ורבח .6

 חרקה תריצי תכרעמ יוקינ
 ןפואב תכרעמה יוקינ .םימה תכרעמ ךותב םיעקשמ רבד לש ופוסב ורציי ,האפקהה רוזחמ ךלהמב םימהמ ורסוהש םילרנימ
 תוישק תגרדב .ןוניסה תוליעיבו םימה לש תוישקה תגרדב היולת יוקינה תופיכת .םילרנימה תורבטצה תא ריסהל רזוע עובק
 .םישדוח 6-ב םעפ וליפא תכרעמה תא תוקנל ךרוצ היהיש תויהל לוכי ,)רטילל םיריגרג 4-5( ןולגל םיריגרג 15-20 לש

 הלעפהה גתמ לע וצחל זאו רוזחמה םויסל וניתמה ,רצוויהל ךישממ חרקה םא .הדאמהמ הנופ חרקה לכש ואדוו .1
 .הרקבה לנאפ לעש ,הנוכמה לש

 .ןוסחאה אתמ חרקה לכ תא וריסה .2
 חרק תונוכמ רובע לקינל החוטב יוקינ תסימת לש ל"מ 235-כ וכפש .םימה תקפסאל תרבוחמ הנוכמה תא וריאשה .3

 .הפיטשה רוזחמ תא ליעפיש המ ,CLEAN ןצחל לע זאו הנוכמה לש הלעפהה גתמ לע וצחל .םימה תקוש ךותל
 .יטמוטוא יוקינ בצמב לעפת הנוכמה

 תמדקב זוקינה רוניצב שמתשהל שי .הלעפהה גתמ לע בוש וצחל ,יוקינה רחאל .תוקנתהל תוקד 30 הנוכמל ורשפא .4
 .םכתריחבל לכמ ךותל תלוספה ימ תא זקנל תנמ לע םימה תקוש
 .ןוראה ךותל תלוספה ימ תא זקנל ןיא :הרעה

 .ידוסי ןפואב חרקה תריצי תכרעמ תא ףוטשל תנמ לע םימעפ שולש )יוקינה תסימת אלל( 4-ו 3 םידעצ לע ורזח .5
הפיטשה תעב חרקה לסב יוקינ רמוח תסימתב ךרוצ ןיא :הרעה

 

 

 

 

 

סחדמה חטש   



21 

 

 

 הרהזא

 .תוצמוח ליכמ חרקה תנוכמ לש יוקינה רמוח

 .םיסיממ יססובמ ,םירחא יוקינ ירמוח םע בברעל וא שמתשהל ןיא

 אורקל שי .םיידיה לע ןגהל תנמ לע ימוג תופפכב שמתשהל שי
 לכמ לע תוטרופמה ,יוקינה רמוח לש תוחיטבה תויחנה תא הדיפקב

 .יוקינה רמוח

 .יוקינה רחאל חרקה תויבוק לש ןושארה רוזחמה תא ךילשהל שי

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ובגנ .)סויזלצ תולעמ 35-45( םימח םימ רטיל 7.5-ו יתיב ןיבלמ ל"מ 30 היושעה יוטיח תסימת וניכה .1
 .תוריקה חטש לכ תא םיסכמ םתאשכ ,ץוחבמו םינפבמ לסה לכ תא

 לכ תא םיסכמ םתאש ואדוו ,תווצקהו תוניפה לכ תא וססרו יוטיחה תסימת םע יירפס קובקב ואלמ .2
 .הסימתה םע םיחטשמה

 .התוא ושבי זאו תוקד 3 תוחפל ךשמל םיחטשמה םע עגמב תויהל הסימתל ורשפא .3

 .בוש חרקה תריצי תכרעמ תא ףוטשל תנמ לע 5 בלש לע ורזח .4

 ןושארה רוזחמה תא ךילשהל שי .ליגר חרק תריצי בצמל רוזחת הנוכמה .הלעפהה גתמ לע בוש וצחל .5
 .חרקה תויבוק לש
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 הרקבה לנאפ
 

 

 

 :םינצחלהו תורונה רואת

 :)םודא( אלמ את תרונ .1

 הדיחיה .אלמה אתה ןשייח תא םסוח והשמש וא ,אלמ חרקה ןוסחא את ,תקלוד וז הרונשכ

 .תוקד 3 ךשמל בהבהת LED-ה תרונו ררחתשי ןשייחה ,אתהמ תויבוק יוניפ םע .לועפל קיספת

 .חרק רוציי בצמל רוזחת הנוכמהו ספאתת איה ןכמ רחאל

 חרק רוציי ןמס תרונ :)קורי( חרק רוציי תרונ .2

-ה תרונשכ .הדאמה לעש ןשייחה תטילשב ,חרק תריצי בצמב תלעופ הדיחיה ,תקלוד וז הרונשכ

LED עובק רמייט יפל ,חרק רוציי בצמב תלעופ הדיחיה ,תבהבהמ הקוריה. 

 .חרק תריצק ןמס תרונ :)בוהצ( חרק תריצק תרונ .3

 .אלמה אתה ןשייח ידי לע תטלשנו חרק תריצק בצמב תלעופ הדיחיה ,קלוד הז רואשכ

 בצמל הנתשמ חרקה תריצי בצמ ,הז ןצחל לע םיצחולשכ .תוריש יכרצל רקיעב :MODE ןצחל .4

 .קוריהו בוהצה LED-ה לש סוטטסה יפל בצמה תא טופשל ןתינ .ךפיהלו חרק תריצק

 בצמל סנכית הדיחיה ,תוינש 3 ךשמל וילע םיצחולשכ .תוריש יכרצל רקיעב :ADJUST ןצחל .5

 .בוהצה LED-ה סוטטס יפל בצמה תא טופשל ןתינ .חרק לדוג תמאתה

 חרקה לדוג תמאתהל ךירדמ

 תרונ .חרק לדוג תמאתה בצמל רובעת הדיחיה .תוחפל תוינש 3 ךשמל ADJUST ןצחל לע וצחל .1

 ןצחלה תא וררחש .חרקה לדוג תמאתה ךלהמב ךשמתמ ןפואב בהבהת )בוהצ( "הריצק"ה

 .חרקה לדוג תא םיאתהל תנמ לע ,ךשמתמ ןפואב תבהבהמ הרונהשכ

 עיגהל תנמ לע )+( MODE לע וא )-( CLEAN לע וצחל ,חרקה לדוג תמאתה בצמב הנוכמהשכ .2

 .יוצרה לדוגל

 

_ + 
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 :רתוי תונטק חרק תויבוק תרדגה

 בהבהת )קורי( ICE-ה תרונ .)-( CLEAN לע הציחל ידי לע חרקה תויבוק לדוג תא ןיטקהל ןתינ

  .רתויב הנטקה חרקה תרדגהל עיגתשכ בהבהת ףוסבלו ,חרקה לדוג תא ןיטקמ ךדועב

 

 :רתוי תולודג חרק תויבוק תרדגה

 בהבהת )םודא( אלמ את תרונ .)+( MODE ןצחל לע הציחל ידי לע תויבוקה לדוג תא לידגהל ןתינ

 .רתויב הלודגה הרדגהל עיגתשכ קולדתו ,לדוגה תלדגה םע

 .הציחל אלל תוינש 10 רחאל ליגר הלועפ בצמל רוזחת הדיחיה

 :הרעה

 רבדה ,תויבוקה לדוג תמאתה בצמ ךלהמב דחי תובהבהמ "הריצק"ו "חרק" ,"אלמ את" תורונו הדימב •

 .)עצמא( ליגר אוה תויבוקה לדוג תרדגהש ןמסמ

 .תויבוקה לדוג תא תונשל ןתינ אל ,אלמ חרק בלשב וא יוקינה בלשב הנוכמהשכ •

 

 

 

תויזכרמ תויצקנופ  

 .ןיטולחל יטמוטוא לועפתה ךילהת .1

 חרק רצייל רוזחת איה .יטמוטוא ןפואב חרק רצייל קיספת הנוכמה ,חרק תויבוקב אלמ חרקה ןוסחא אתשכ .2
 .תויבוק תרסה רחאל

 .םינושה הלועפה יבצמ תא תונייצמ םינושה םיעבצב תורונה .3

 .חרקה תנוכמ יעוציב תא םירפשמ קיודמ רמייטו שיגר ןשייח .4

 .תינבומ סחדמ תנכה תכרעמ .5
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תויעב ןורתפ  

 

 תורישל םירשקתמש ינפל

 וקדב ,תכשמנ היעבהו הדימב .הז ךירדמב לועפת ףיעסב תישאר ונייע ,הלוקת הדיחיהש המדנ םא

 הז ךירדמב תורכזומה תויעבהמ קלח רותפל ןתינ .םיאבה םידומעבש תויעב ןורתפל ךירדמה תא

 .תורישה דקומל רשקתהל ילב ,תולקב

 

 
 תויעב ןורתפל ךירדמ

 

  לופיט תירשפא הביס היעב

 למשחל חרקה תנוכמ תא ורבח למשחהמ תקתונמ חרקה תנוכמ תלעופ אל הנוכמה

 לע רזוח רבדה םא .ךיתנה תא וקדב "ץפק" ךיתנה
 קודבל תנמ לע תורישל ורשקתה ,ומצע
 .תרצקמ הנוכמה םא

 חרקה תנוכמ לש הלעפהה גתמ
 OFF בצמב

 ON בצמל הלעפהה גתמ תא ופילחה

 ואדוו .חרקה תויבוקמ קלח וריסה חרק אלמ חרקה ןוסחא את
 .חרקמ יקנ אלמה אתה ןשייחש

 רחאל םינזומ אל םימה
 הנוכמה תלעפה

 .םימה תלעפה זרב תא וחתפ רוגס םימה תקפסא זרב

 רבוחמ אל םימה תקפסא רוניצ
 יוארכ

 .םימה תקפסא תא שדחמ ורבח

 לבא ,חרק תרציימ הנוכמה
 אלמתמ אל ןוסחאה את
 חרקב

 הבעמה תא וקנ ךלכולמ תויהל לולע הבעמה

 הלולע חרקה תנוכמל ריוואה תמירז
 המוסח תויהל

 הנקתהה תא וקדב

 תומח םימה 'פמטו הביבסה 'פמט
 רוקמל הבורק הדיחיהש וא ,ידמ
 .םוח

 הנקתהה תא וקדב

 םע הפצרל םילפונ םימהמ קלח הנוכמהמ םימ תליזנ תמייק
 אתמ חרק תאצוהל תלדה תחיתפ
 ןוסחאה

 תויראש וא ,תלדה לע תילמרונ תובעתה
 תאצוה תעב בל ומיש .חרקה םע םימ
 .חרקה

 רוביח ףיעסב ונייע .םירוביחה תא וקדה ףלוד םימה תקפסא רוביח
 םימה וק

 .זוקינה רוניצ תא וכימנה זוקינה חתפמ הובג זוקינה רוניצ

 וא תיקלח תואופק תויבוקה
 הנבל תיתחת םע

 15-מ ךומנ םימה תקפסא ץחל םא וקדב םימה תקושב םימ קיפסמ ןיא

psig 
 םימה תקפסא םא וא רטליפה תא וקדב 

 םימוסח

 םימה תקושמ םימ תליזנ שי םא וקדב 

 ףיעסב ונייע .םיילגרה תא ולענו ונזא תולוענו תונזואמ אל םיילגרה הלועפה ךלהמב םישער
 חרקה תנוכמ ןוזיא

 םיילמרונ םישער ףיעסב ונייע םיילמרונ םה םימיוסמ םישער 

 הקיספמ חרקה תנוכמ
 חרק רוציי תעב םואתפ

 למשחה תקפסא וק תא שדחמ ורבח יובכ למשחה

 וריאשהו למשחהמ הנוכמה תא וקתנ הלועפה חווטל ץוחמ הביבסה 'פמט 
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 תרזוח 'פמטהש דע תקתונמ התוא רישכמה לש
 .ןיקתה חווטל

 ואדוו .חרקה תויבוקמ קלח וריסה אלמ חרקה ןוסחא את 
 .חרקמ יקנ אלמה אתה ןשייחהש

 תושירדב דמועה עקשב ושמתשה עקשב וניא הקראהה טוח למשוחמ חרקה תנוכמ ףוג
 .הקראהה

 תרצונ תובורק םיתיעל
 ךותב םילרנימ תורבטצה
 הנוכמה

 תסינכ ינפל םימ ךוכירל רישכמ וניקתה ידמ ההובג םימה תוישק תמר
 םימה תקפסא

 ןוסחא אתמ םימ תופילד
 חרקה

 ןוסחא אתל תחתמ זוקינה רוח
 םוסח םימה

 רוח תא וקנו חרקה ןוסחא את תא וריסה
 זוקינה

 אל םקוממ וא לפוקמ זוקינה רוניצ 
 את תפצרמ הובג אוהשכ ,ןוכנ
 חרקה ןוסחא

 אדוול תנמ לע זוקינה רוניצ תא וקדב
 .הערפה אלל םימה תא זקנל ןתינש

 
 

 


