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אטום את הממ"ד1.
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 .

שחרר את הרצועות השחורות הקושרות את הצינורות והמפוח הידני  והנח חלקים אלו על רצפת הממ"ד.שחרור חלקי המערכת2.

פתיחת המסנן3.
חתוך את החותם ופתח והסר את שני פקקי 

המסנן באמצעות משיכה בו זמנית של זרועות 
ההידוק.

.4
חיבור צינור כניסת 

האוויר - שחור

חבר את צד הצינור המסומן באדום "1"  
לפתח שסתום ההדף שעל הקיר המסומן 

באדום "1" ואת צדו השני המסומן בצהוב "2" 
לפתח כניסת המסנן המסומן צהוב "2"

.5
חיבור צינור האוויר 

המסונן - שקוף

חבר את הצינור מצידו האחד לפתח יציאת 
המסנן המסומן בירוק  "3 " יציאה ואת צדו 

השני המסומן בכחול "4" לפתח המפוח 
החשמלי המסומן בכחול  "4 חשמלי"

.6
חבר את המפוח לחשמל 

והפעל

חבר את ספק הכח מצידו האחד לשקע 
שבמפוח ואת כבל הזינה לשקע שבקיר. לחץ 

על המתג האדום להפעלת המפוח  

בדוק אטימות הממ"ד7.

אם יוצא אוויר מהמפוח המערכת תקינה.
אם השבשבת בשסתום יציאת האוויר  

מסתובבת – הממ"ד אטום. אם לא יש לאתר 
ולאטום את הדליפה

.8
הפעלת המערכת 

במצב הפסקת חשמל: 

הרכב את בסיס המפוח הידני על המחבר 
הידני/רגלי )1()2( 

הרכב את המפוח הידני על הבסיס )3( )4(
שחרר את צדו של צינור האוויר הנקי השקוף 

המסומן "4" מהמפוח החשמלי וחבר אותו 
לתחתית המפוח הידני המסומן בכחול "4 ידני"

את הצינור יש לחבר לתחתית המפוח הידני  
רק לאחר הרכבתו על הבסיס )5( 

הנח את המפוח הידני על הרצפה מתחת לכפות 
רגליך,)במצב של מחחבר רגלי( או החזק בידית 
ההפעלה במישור הקיר  )במצב של מחבר קירי( 
והתחל בפעילות משיכה ודחיפה בקצב קבוע של 

50 מחזורים לדקה. )6( 

יש להשתמש במערכת בזמן איום אב"כ ורק על פי הנחיה מפורשת של פיקוד העורף.      

תקציר הוראות הפעלה
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