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.1
אטום את 

הממ"ד

סגור את חלון הברזל ונעל את הבריח ואת חלון הזכוכית.
סגור את הדלת: וודא את "נעילת" הידית )בדרך כלל באמצעות הרמה כלפי מעלה באם קיים מנגנון כזה(

סגור את פתח מיזוג אוויר )אם יש( וודא שבין האוגן )הפלאנג'( בקיר ומכסה הברזל יש אטם.

.2
שחרור חלקי 

המערכת
הנח יד אחת על המפוח הידני, ובידך השניה שחרר את הרצועות השחורות הקושרות את הצינור והמפוח 

הידני.  הנח חלקים אלו על רצפת הממ”ד.

.3
שחרור, פתיחה 

והרכבת מסנן 
האב"כ

 - אחוז בשתי ידיות המסנן, סובב את המסנן נגד כיוון השעון כ- 1/8  
    סיבוב והוצא אותו המסנן ממקומו.

 - הסר את מכסה / פקק אוגן כניסת האוויר שעל הקיר. 
 - פתח את שני הפקקים המורכבים בשני צידי המסנן באמצעות  

    סיבובם נגד כיוון השעון.
 - אחוז בשתי ידיות המסנן והרכב אותו על פתח כניסת האוויר כך ש- 4  

    הפינים של המסנן יכנסו ל-4 החורים שבפתח.
    לנוחותך, כוון את החץ שעל המדבקה לאחד החיצים שעל דופן הפתח.

- סובב את המסנן בכיוון השעון כ-1/8 סיבוב עד שייעצר.

.4

חיבור צינור 
האוויר למסנן 

האב"כ ולמפוח 
החשמלי 

 - חבר צד אחד של צינור האוויר לפתח כניסת האוויר במסנן 
   וסובב אותו כ- 1/8 סיבוב בכיוון השעון עד שייעצר.   

 - חבר את צדו השני של צינור האוויר לפתח המפוח החשמלי 
   וסובב אותו כ- 1/8 סיבוב בכיוון השעון עד שייעצר.

.5
חיבור המפוח 

החשמלי 
והפעלה

 - חבר את קצה כבל החשמל )בננה( של ספק הכח לשקע שבמפוח ואת 
   כבל הזינה לשקע שבקיר )תקע לשקע(.

- לחץ על המתג האדום והפעל את המפוח  החשמלי.

.6
בדיקת אטימות 

הממ"ד

- אם יוצא אוויר מהמפוח המערכת תקינה.
 - אם השבשבת בשסתום יציאת האוויר  מסתובבת – הממ"ד אטום. אם לא 

   יש לאתר ולאטום את הדליפה.

.7

הפעלת 
המערכת 

במצב הפסקת 
חשמל 

- חבר את המפוח הידני לתושבת המפוח הידני.
- הכנס את 2 הפינים שעל המפוח הידני לחורים שבתושבת.

- דחוף את התושבת כך שהפינים יתפסו ויינעלו בתוך החריץ שבתושבת.
 - שחרר את צינור האוויר מהמפוח החשמלי באמצעות סיבובו נגד כיוון 

   השעון וחבר אותו למפוח הידני )סיבוב בכיוון השעון(.
 - הכנס את החלק הצר של התושבת לרווח שבין המחבר הקירי לקיר

   מלמעלה למטה, כך שהבסיס יהיה תלוי במאוזן לקיר.
 - כאשר המפוח מחובר לקיר באמצעות התושבת, החזק בידית המפוח 
   והתחל בפעילות משיכה ודחיפה בקצב קבוע של 50 מחזורים לדקה. 

תקציר הוראות הפעלה


