
 
 הוראות הפעלה

 
 מייבש ידיים

 KW666דגם  

 KW667דגם  

 ( בע"מ1986שם היבואן: צ.ה.ל.ש )

 03-5373431טלפון: 

 www.zahalash.comכתובת האתר: 

  



 מפרט טכני

 מנוע מוברש מנוע ~ AC220-240V מתח

 ס"מ 15-20 מרחק חיישן פאזה בודדת פאזה

 IPX1 רמת הגנה 1150-1350W כניסה

 מ"מ 260/180/152 גודל מ/ש 60 מהירות הרוח

 ק"ג 3 משקל 650-750W כוח חימום

 

 

 אזהרות

 במידה ולא תשתמשו במכשיר כראוי או לא תפעלו על פי הנחיות הבטיחות והטיפול,
 הדבר עלול לגרום לפציעות אישיות ולהוביל לנזק.

 

 .אל תפתח את המכסה העליון. הדבר עלול לגרום להתחשמלות 
  .אל תאפשר לילדים להחזיק את המכשיר. אחרת, המכשיר עלול ליפול לרצפה 

 

  .אל תאפשר למכשיר להירטב. הדבר עלול לגרום להתחשמלות 

 

  אל תשתמש בסביבה רטובה. לדוגמה: קרוב לחדר אמבטיה בו המכשיר יכול לבוא במגע
 ולנזק למכשיר.או באמצעות אדי מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות  ישיר עם מים

 

  אל תפרק את מכשיר ללא צורך. הדבר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או לפציעות
 אישיות. 

 

  .אספקת חשמל נחוצה 
 /+ תהיה נפילת מתח. אם משתמשים במתח חשמלי 10% -אם סיבולת המתח מעל ,

 שגוי, שריפה, התחשמלות ופגיעה במכשיר תתרחש. 
 ר.יש להשתמש בשקע ייעודי למכשי 
  במכשירי חשמל נוספים המחוברים על אותו שקע הדבר עלול לגרום אם ייעשה שימוש

 לחימום יתר של השקע וכתוצאה מכך לשריפה. 
  .יש לנתק את החשמל בזמן תחזוקה בכדי התחשמלות 
 .חובה להתקין מסנני אוויר 
  .אם המכשיר אינו פועל או במצב לא רגיל, אנא נתק את החשמל על מנת למנוע תאונות

יש ליצור קשר מיידי עם נציג חברת צהלש בע"מ בכדי שיבדקו ויתקנו את מקור הבעיה. 
 במידה ולא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מקצר חשמלי. 

   .למכשיר חייבת להיות הארקה אמינה 
  ב בזמן ההתקנה:שימו ל  

 אסור להתקין את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל. 

 

  מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אדם )כולל ילדים( בעל מוגבלות פיזית או נפשית או
בעל חוסר בידע וניסיון אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה או עם אדם אחראי שברשותו 

 האישי.  הוראות בנוגע לשימוש המכשיר למען ביטחונם
  אם כבל החשמל פגום, יש ליצור קשר עם נציג חברת צהלש בע"מ בכדי שיחליפו את

הכבל הפגום באופן מיידי )שירות בתשלום(. במידה והכבל לא יוחלף, הדבר עלול לגרום 
 לסכנות, התחשמלות ולשריפה. 

 

 הגנה על הסביבה 
עם פסולת רגילה. אנא מחזרו במידה וניתן. אנא אסור להשליך פסולת של מוצרי חשמל 

 בדקו עם האחראי היכן ניתן להשליך מוצר זה. 



 מאפיינים

  .מייבש ידיים ללא מגע המאפשר היגיינה מושלמת 

  .אין צורך בניירות לניגוב ידיים, קל לתחזוקה 

  .מכסה מנירוסטה, חלק ויפה 

  שניות.  40פעולת הפסקה אוטומטית, הטיימר הנמצא במכשיר יפסיק את פעולתו לאחר 

  .המכשיר מצויד במערכת חימום אוטומטית, כאשר הטמפרטורה קרה באופן אוטומטי מופעלת מערכת החימום

 כאשר הטמפרטורה חמה, מערכת החימום נסגרת באופן אוטומטי. 

 שמות החלקים

 

 דיאגרמה חשמלית

 

 ות למני התקנה ומיקום ההתקנהזהיר 

 :)אל תתקינו במקומות הבאים )אחרת הדבר עלול לגרום לכשל במכשיר 

o מעלות. 40מעלות או מעל  10-מקומות עם טמפרטורה מתחת ל 
o  .מקומות בהם יש מים הניתזים באופן ישיר 
o  .מקומות עם שמש ישירה על המכשיר או אור חזק 
o  .מקומות בהם עלולים להיווצר אדי מים באזור המכשיר 
o .מקומות עם קורוזיה, חמצון וגז 
o  מטר.  2000~0מקומות בגובה מעל טווח של 

 מיקום ההתקנה 
o  התמונה המופיעה מטה מציגה את המיקום המומלץ. אם יש רצפה או מכשול מתחת למייבש הידיים, המרחק

 ס"מ.  40לפחות  בין המכשיר למרצה או למכשול צריך להיות



o  שמור על הצד ימני של המייבש רחוק ממראה או קיר בכדי שלא ישפריצו מים בזמן ייבוש הידיים )המרחק

 ס"מ ומעלה( 10צריך להיות 
o  .אנא המנע מהתקנה במקום בו אנשים רבים עלולים להיתקל במכשיר או במיקום שבו הדלת תפגע במכשיר 
o  .אנא התקן את המכשיר על קיר שטוח 

 

  2מ"מ 1.5 – 2מ"מ 1.0חוט החשמל צריך להיות 

  



 

 אופן ההתקנה

 חיבור הקו
 

  כאשר מתקינים את המייבש ללא
קופסת החיבורים, עליך להתקין מעל 

  חורים 2הצד הימני של המייבש 
מקבילים לשקע של מייבש הידיים. 

 ס"מ. 20-50המרחק צריך להיות 
  אנא הטמע את קופסת החיבורים

ללא מכסה במקום ההתקנה כאשר 
מחברים באופן ישיר את המייבש 

לחשמל. אחרת, כבל החשמל יהיה 
מחוץ לגוף ולא תוכל להתקין כראוי 

 את המייבש. 

 

 הסרת המכסה
 

  השתמש במפתח האלן המסופק עם
 2שקית הברגים בכדי להסיר את 

 הברגים מגוף המייבש. 
 את מכסה המייבש כלפי  משוך בידיים

 מעלה בכדי להסירו. 
  שמור על מכסה המייבש בזהירות

 בכדי למנוע שריטות. 

 



 התקנת המייבש
 

  כפי שמראה הציור, יש להתקין את
המייבש על הקיר באמצעות ברגים. 

המכשיר מגיע עם כבל חשמל. 
במידה וצריך להשתמש בקופסת 

חיבורים יש להסיר את כבל החשמל. 
כפי שמראה הציור, הסרת חור 

קופסת החיבורים על ידי מברג, הכבל 
יוצא מחוץ למכשיר דרך החור לחיבור 

 החשמל. 
 המייבש, אורך  כאשר מחברים את

 ס"מ למסוף. 2הכבל צריך לעלות על 
 L-כבל האש צריך להתחבר למיקום ה

 N-במסוף, הכבל הריק במיקום ה

    וכבל הארקה במיקום סמן

 

 חיבור המכסה
 

  החזירו את מכסה המייבש וסיגרו
 הברגים.  2באמצעות 

 
 



 בדיקות

 תקלות המלצה פעולה #

 נער את המכשיר בעדינות 1
המכשיר מותקן כראוי ללא רעידות 

 או תזוזות.
במידה והמכשיר אינו מותקן כראוי, 
 המכשיר ירעד וירעיש יותר מהרגיל.

 אנא השתמש במתח המומלץ. וודא כי יש חשמל ואת מתח החשמל 2
המכשיר  שגויבמידה ומתח החשמל 

עלול להישרף או לגרום לפגיעה 
 באדם. 

 הפעל את החשמל 3
סגור את תיבת החיבורים החיצונית 

 או הכנס את התקע לשקע. 

המתח בשקע חייב להיות תואם 
למתח המכשיר. אנא בדוק את מתח 

 החשמל כאשר הנורה אינה דולקת.

 אויר חזק יצא מפיית המכשיר העבר את ידייך לייבוש 4
אנא בדוק האם ידייך רחוקות 

מחיישני המייבש במידה ולא יוצא 
 מכשיר.אויר מפיית ה

 

 שימוש יומי ותחזוקה

 תחזוקה חיצונית
 

  .נקה את מכשיר עם מטלית יבשה או נייר לניגוב 
  .השתמש בחומרי ניקוי טבעיים 
  אל תשתמש בממיסים אורגניים, חומצה, תכשירים

 לניקוי אסלה, מברשות ניקוי וכדומה. 
אחרת, הפעולה תגרום לנזק למכסה המכשיר,  

 לגימור או לדהייה. 
אם ייעשה שימוש בחומרים כימיים שים לב  

 לאזהרות השימוש בחומר.  
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