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                                                        . הצגת מערכת  1 
  מראה חיצוני  1.1

  
  

  פעולות ומאפיינים   1.2
  . מיטבית . מעבה מבודד ובטוח: מעוצב בהתאם לסטנדרטים אירופאיים, המבטיחים בטיחות והולכת חום 1

  . מדחס יעיל במיוחד: מבטיח העברת חום מהירה יותר, יותר מים חמים וחיסכון מוגבר.  2

הה יותר מפני  : טכנולוגיה חדשה שעושה שימוש בציפוי טיטניום במיכל הפנימי, מבטיחה עמידות גבומדופן. מיכל  3

  חלודה בשימוש במים קשים. הוא מתאים לבניינים גבוהים והתקני משאבות לחץ, הודות ליכולת שלו לעמוד בלחצים.   

  . אנודת מגנזיום: מגנה על מחמם המים שלכם ומעניקה לו חיים ארוכים.  4

שילוב שמספק מים חמים  חימום,    גוף . חימום מהיר: באפשרות זו, מחמם המים יעבוד במצב משאבת חום ובמצב  5

  .   מהיר באופן 
, ירוק, אוטומט או  לילהנסיעות,  מעבד, מאפשר לכם לבחור בין המצבים: טיימר,  -: שלט המבוסס על מיקרוחכם. שלט  6

השלט מאפשר גישה נוחה ומהירה לכל הפעולות עם  .  ה שלהםטמפרטורהואת    המים   מציג את כמות  שלט . המוגבר 
  . LCDמסך 

  
  



  גיליון נתונים טכניים. 2
  פרמטרים טכניים    2.1

  
דירוג    דגם 

קיבולת  
  (ליטר) 

דירוג  
מתח  
  (וולט) 

דירוג תדר  
  (הרץ) 

  דירוג זרם 
(אמפר) / דירוג מתח  

  חשמלי נכנס (ואט) 

דירוג קיבולת חום  
  (ואט) 

מקדם ביצועים  
)COP (  

  משאבת 
  חום 

חימום  
  חשמלי 

  משאבת 
  חום 

חימום  
  חשמלי 

  שאיבת חום 

:  מיםמיכל 
HF150/26

H split  
יחידה  

:  מרכזית
HS26H  

150  220 ~  50  3.3  /720  8.2/1800  2600  1800  3.6  

:  מיכל מים
HF200/26

H split  
יחידה  

:  מרכזית
HS26H  

200  220 ~  50  3.3  /720  8.2/1800  2600  1800  3.6  

  
  

לחץ    דגם 
עבודה  

מקסימלי  
)Mpa (  

טווח הגדרת  
טמפרטורת המים  

)℃ (  

טמפרטור 
ת עבודה  
לשאיבת  

  ) ℃חום (

נפח נוזלי    נוזלי קירור 
קירור  
  (גר') 

הערכת  
רעש  

)dB(A  

    יםמשקל 
  מיכל/ 

יחידה  
פעולת    (ק"ג) 

משאב 
  ת חום 

חימום  
  חשמלי 

:  מיכל מים
HF150/26H split  

    יחידה מרכזית 

0.8  40~55  40~75  7~43  R134a  1280   ≥52  50/32  

:  מיכל מים
HF200/26H split  

  יחידה מרכזית 

0.8  40~55  40~75  7~43  R134a  1280   ≥52  75 /32  

  
  . 55℃- ל  15℃,טמפרטורת המים נעה בטווח בין  DB/WB 20/15℃15תנאי מבחן: סביבה  .1
  . ערך הרעש מבוסס על תוצאות בדיקה בחדר בעל הדהוד נמוך. 2
  
  
  
  
  
  
  

   



  ממדים חיצוניים                                         . 2.2 
  

  מימדי מיכל המים  2.2.1
  

  
  מימדי היחידה המרכזית 2.2.2

  
  

   

 יחידה: מ"מ

  



  תרשים חיבורי חשמל                                  . 2.3 
  

  
  

d 



  
  
                                                  מצעי זהירותא   .3 

  . ים בישראלחלחוקים הלתקנות ול ,ום הוא בהתאם לתקניםח מיקום התקנת משאבת ה
ARISTON  באחריות על נזק הנגרם מהתקנה או שימוש שאינם לפי    יםנושא  םאינ  , מחמ ישראל בע"מ,והיבואן

ידי   על  או מוסמך  ידי טכנאי מאושר  על  חייבת להתבצע  זה. התקנת המוצר    ARISTONההוראות במדריך 
  איננו נושאים באחריות במידה וההתקנה התבצעה על ידי הלקוח עצמו.  .והיבואן, מחמ ישראל בע"מ 

  
  חשוב לשים לב לדברים הבאים:

  .להתקין שסתום ביטחון תקני ואל חוזר בכניסה למיכלחובה ● 
  ● על אריזת המוצר להיות שלמה ואין להחליף אותה בחלקים אחרים. 

והיבואן, מחמ ישראל   ARISTON● התקנת המוצר חייבת להתבצע על ידי טכנאי מאושר או מוסמך על ידי  
  בורגי ההרחבה חייבים להיות מהודקים.   .בע"מ

שמתח אספקת החשמל תואם למתח המצוין על גבי תגית המוצר ושמד   חשמלאי מוסמךבדוק על ידי  יש ל●  
  לדירוג הזרם של המוצר.  תואמים) אמפר 16 שקעל  החוברים) וקוטר הכבלים (אמפר 16( שקעההזרם, 

חייב להיות מחובר לכבל הארקה מופרד לחלוטין    השקעבהתאם לסטנדרט הלאומי, בדוק את תנאי ההארקה.  
  באמצעות כבל ניטרלי. אסור בהחלט להשתמש במחמם מים ללא תנאי הארקה אמינים. 

ואין  המחמם  לשקע  הכבלים  את  להתאים  כדי  מאריכים  כבלים  או  חשמליים  במתאמים  להשתמש  אין   ●
  )F- ו Eבלוח מהדקים (איור  שקע אחר כדי להתאים לפתח היציאה שלו. אין להשתמש  שוםלהשתמש ב

  ● יש לחבר את מחמם המים למעגל החשמלי בנפרד במקום בו לא מחובר אף מכשיר חשמלי אחר.
  . בלי מגע ישיר עם מים במקום יבש  השקע● יש להתקין את מחמם המים ואת 

 והיבואן, מחמ  ARISTON● אם ישנה בעיה עם כבל אספקת החשמל, רק טכנאי מאושר או מוסמך על ידי  
  רשאי להחליף אותו.  ישראל בע"מ,

  ● ילדים אשר עושים שימוש במכשיר במקלחת צריכים להיות תחת השגחת מבוגר.
● כדי להימנע מפציעה הנגרמת ממים חמים, מומלץ קודם כל לתת למים קרים לזרום משסתום ערבוב המים, 

  לטמפרטורה הרצויה.  דורק לאחר מכן להוסיף מים חמים ע
  רים דליקים או נפיצים בקרבת המכשיר.● אסור שיהיו חומ

  

          
   



  הוראות התקנה                               .4 
  

  התקנת מיכל המים  4.1
  התקנה 4.1.1

  א. דרישות לגבי מיקום ההתקנה והקיר עליו מתבצעת ההתקנה
   על מנת להפחית אובדן חום ולהקל על ניקוז המים, יש להתקין את המכשיר במקום הקרוב ביותר שיש בו פתח

  ס"מ לתחזוקה.   35ניקוז ברצפה ומרווח של 
   יש להתקין את המכשיר במקום הקרוב ביותר שיש בסביבתו פתח יציאה, תעלת ניקוז או פתח ניקוז ברצפה עבור מי

  כדי למנוע אובדן חום.  יש לבודד את הצנרתעיבוי.  
  הערות: 

  .אם היחידה מותקנת מחוץ למבנה יש לספק לה הגנה מפני אור שמש ישיר ומפני גשם  
  הכלולים באריזה זו. והברגים  פס הפלדה קבע את מיכל המים לקיר בעזרת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  חיבור צינורות  4.1.2

  

לחץ כדי לבדוק אם הלחץ משתחרר. הרם את הידית  ה שים לב: סובב את הידית הקטנה על שסתום הבטיחות של  
הקטנה ומים יזרמו כלפי מטה, כשתשחרר את הידית המים יפסיקו לזרום. המים ששוחררו משסתום הבטיחות עלולים  

  להיות חמים מאוד, אנא הזהר בביצוע פעולה זו.  
  

  התקנת היחידה המרכזית   4.2
  

  מיקום התקנת היחידה המרכזית  4.2.1
  יש להשאיר מרווח גדול דיו להתקנה ולתחזוקה ●  
  אין לחסום את כיוון כניסת או יציאת האוויר. ●  
  מיקום ההתקנה צריך להיות מאוורר היטב. ● 
ומסוגלים לעמוד במשקל היחידה, שצריכה פני השטח שעליהם תתבצע ההתקנה צריכים להיות שטוחים, ישרים  ●  

  להיות מותקנת באופן אופקי. 
  אין להתקין את היחידה במקום בו יש עשן, גלים אלקטרומגנטיים, מתח חשמלי לא יציב או אדים חומציים ובסיסיים. ●  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ) iמרווחים נדרשים להתקנה ולתחזוקה (ראה איור   4.2.2

  

  ל המערכת חיבור צנרת נוזלי הקירור ש   4.3
  מהלך חיבור צנרת נוזלי הקירור:  4.3.1

  ) חבר תחילה את המיכל ולאחר מכן את היחידה המרכזית1
  א. כיפוף צינורות צריך להעשות בזהירות כדי להימנע מגרימת נזק לצינורות ולשכבת ההגנה שלהם. 

הקוני של האום המחבר. הדק  ב. לפני הידוק האום המתרחב, מרח גריז על האזור הפתוח של הצינור ועל החלק  
  סיבובים.   3-4אותו באופן ידני 
כדי לחבר או לנתק את הצינורות. ראשית, השתמש במפתח ברגים כדי לקבע את    מפתחות  י  נג. יש להשתמש בש

צינור כניסת/יציאת נוזלי הקירור של המיכל בחריץ החרירים, כדי למנוע ממנו להסתובב. לאחר מכן השתמש  
  כדי להדק את הצינור המחבר.  במפתח ברגים אחר

ד. הצינורות המחברים צריכים לא להפעיל משקל על מקשר המיכל כיוון שהוא עלול להתעקם ולהשפיע על ביצועי  
  מחמם המים או להוביל לדליפות.  

ביצוע חיבור צריך להתחיל    )2 שסתום הבלימה של היחידה המרכזית צריך להישאר סגור (לפי הגדרות היצרן). כל 
דקות). אם האומים שהוסרו    5בשחרור האומים משסתום הבלימה ומיד לאחר מכן חיבור של צינור הרחבה (תוך  

  דור לצינור ולגרום לתקלות. משסתום הבלימה יישארו פתוחים לאורך זמן, אבק וחלקיקים זרים עלולים לח
  הסרת צנרת נוזלי הקירור  )3

  את נקודות הקצה של הצינור בכיוון ההפוך מעקומת הסליל ואל תמשוך את נקודות הקצה של הסליל בכוח.   כופף
  הערות: 

  שיקולים בכיפוף צנרת הקירור ●  
  מעלות.  90-מ  יותר) זווית הכיפוף צריכה להיות 1(
  יות קרובה ככל האפשר לאמצע הצינור. רדיוס כיפוף גדול יותר הוא טוב יותר.  ) נקודת הכיפוף צריכה לה2(
  ) אין לכופף את החלקים הגמישים של צנרת נוזלי הקירור יותר מפעמיים הלוך ושוב. 3(

  מ"מ.   12-בשימוש בצינורות הנחושת שנקנו בשוק, ודא כי עוביים גדול מ● 
  

  חיבור צינורות  4.3.2
של נוזלי קירור היא בעיה בפעולות חיבורי ההרחבה. לכן זה הכרחי לבדוק את איכות הקצה    הסיבה העיקרית לדליפה 

  המתרחב. אם ישנה בעיה כלשהי, בצע על חיבורי ההרחבה פעולות בהתאם להוראות הבאות: 
  . חיתוך צינורות 1

  עם הצינורות המחברים.  ות צינורות מתאים להתמודד-השתמש בחותך 
  לכלוך  סילוק . 2

  החלק של הצינור המחבר כלפי מטה, השתמש בכלי עודף של חותך הצינורות כדי להיפטר מכל הלכלוך. עם 
  . התקנת אום 3

  הסר את האומים המחברים המותקנים במיכל המים והיחידה המרכזית והרכב אותם על צינור מחבר נקי מלכלוך.  
  . בצע על חיבורי ההרחבה פעולות מתאימות בעזרת כלי הרחבה 4



וק שקטעי ההרחבה חלקים ונקיים מפגמים. אם יש נזק כלשהו או פגמים בפעולת חיבורי ההרחבה, יש לחתוך  . בד 5
  ולהסיר את קטעי ההרחבה לפני ביצוע פעולות הרחבה נוספות.  

  
  ארגון צינורות  4.3.3

  ) קדח חורים בקיר ומקם את תותבי הקיר ואת מכסה פיר התחזוקה כנדרש.  1
חברים יחד עם הכבל המחבר לשימוש פנימי וחבר אותם באופן הדוק באמצעות מקשר כדי  ) מקם את הצינורות המ2

  למנוע התעבות מים שתוביל בסופו של דבר לדליפה. 
כדי    דחף)3 הצינורות  לב למערך  לתוך החלק הפנימי של הבית. שים  תותב הקיר  דרך  את הצינור המחבר הקשור 

  שהצינור לא יינזק. 
  התחזוקה למכשיר צריך להיות כפי שמתואר מטהשים לב: המרחק בין פיר 

  
  שאיבת הצינורות המחברים  4.3.4

  ניקוי ושאיבת הצינורות יתבצע לאחר שמקשרי צינורות המערכת חוברו והודקו כנדרש.  
  ) הסר את מכסה הבורג מהסליל משסתום הבלימה. 1
  . 10Pa - מ) שאב את הצינור בעזרת משאבת ואקום עד שהערך המוצג יהיה נמוך 2
  ) הדק את מכסה הבורג מנחושת בנקודת הקצה של כניסת הנוזלים. 3
  ) פתח לחלוטין שני סלילים משסתום הבלימה (נגד כיוון השעון). 4
  ) חפש ביסודיות דליפות גז בחיבורים בין צינורות המערכת וכל מכסי הברגים באמצעות כלי לבדיקת דליפות או קצף. 5
  הסליל למקומו במידה ואין דליפות גז (ודא כי הוא מהודק היטב). ) החזר את מכסה הבורג של 6

  שים לב: יש לבצע את השאיבה רק באמצעות משאבת ואקום. 
  מילוי מחדש של נוזלי הקירור  4.3.5

  מ' או פחות.  5צדדי הוא -) אין צורך למלא מחדש כשאורך הצינור החד1
  מ'.  5-צדדי גדול מ-ורך הצינור) כאשר אורך הצינור החדא' הוא א-ג'/מ'*א' (כש   15 - ) מלא מחדש נוזלי קירור ב 2

  הטבלה הבאה מגדירה את אורך צינור נוזלי הקירור בין היחידה המרכזית למיכל המים ואת דרישות הנפילה המתאימות. 
  

  נפילה סטנדרטית (מ')   אורך סטנדרטי (מ')   מקסימלית (מ') ה נפיל  אורך מקסימלי (מ') 
8  3  3  0  
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  חיווט חשמלי    4.4
  חיווט מיכל המים והיחידה המרכזית  4.4.1

  

יש לבצע את החיווט כמו באיור המופיע למעלה. ודא כי הכבלים מחוברים לפי הסדר והצבעים המופיעים באיור. המגעים  
  של חוטים להעברת אותות חייבים להיות מחוברים כחיבור מהיר.  

רכזית  א. ודא כי הצבע, המספר הסידורי והקוטר של הכבלים הוא נכון. כבלי אספקת החשמל המחברים בין היחידה המ
  למיכל המים חייבים להיות מחוברים כהלכה. 

  ב. הכבלים הצהובים והירוקים משמשים להארקה כדי למנוע הלם חשמלי. 
ג. לאחר שהחיבור הושלם, יש לדחוס את הכבלים בעזרת אטב דחיסה כדי למנוע סיבוכים. לפני דחיסת הכבלים, יש  

  ולאחסן במיקום הולם ליד המכשיר כדי למנוע שריטות ונזק.  למתוח וליישר אותם בעוד שאת הכבלים העודפים יש ללפף  
ד. האומים שעל גבי נקודות החיבור צריכים להיות מהודקים. אם האומים לא יהיו מהודקים, זה עלול ליצור השלכות  

  חמורות. לאחר ההידוק, משוך את הכבל כדי לוודא שהוא מחובר כהלכה. 
השתמש בכבל ארוך יותר בקוטר הנדרש ובאותו הצבע. הזהר מלעשות  ה. אם אורך הכבלים המחברים אינו מספיק,  

  טעויות בחיבור הכבלים, טעויות כאלה עלולות להוביל לתפקוד לקוי של המוצר או לתאונות רציניות לאחר שהנתך נמס. 
  שים לב: 

מקובץ שמתאים  השתמש בתקע לאספקת חשמל    ● כבל אספקת החשמל חייב להיות מחובר למעגל חשמלי עצמאי.
  למוצר. 

  ● המפרט של כבל אספקת החשמל וכבלים מחוברים אחרים חייב להתאים לדרישות הרלוונטיות. 
  ● החיווט החשמלי חייב להתבצע לפי ההוראות והחיבורים המפורטים באיור החיווט החשמלי.  

  אין לחשוף את כבלי החשמל לאור שמש ישיר. ●  
  אונות. ● חיווט שגוי הוא הגורם מספר אחד לת
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  הפעלת ניסיון והוראות לחיבור ראשוני לחשמל  .5 
  
  

  ניסיון  לפני הפעלת  נקודות לבדיקה  5.1
  ) בדוק שמיכל המים והיחידה המרכזית מותקנים כהלכה. 1
  ) בדוק שהצנרת והחיווט החשמלי הם בהתאם להוראות הסטנדרטיות. 2
  ) ודא כי צינור נוזלי הקירור נבדק מפני נזילות. 3
  בדוק את הניקוז וודא כי הוא נקי מהפרעות ומחסומים. ) 4
  ) בדוק אם הבידוד התרמי של הצינור מוכן. 5
  ) בדוק אם ההארקה הנדרשת מחוברת כראוי. 6
  ) בדוק אם אורך הצנרת מתאים לנורמה ושהוספו נוזלי קירור. 7
  ) בדוק אם המתח החשמלי זהה לדירוג המתח החשמלי של המוצר. 8
  מחסומים בפתחי היציאה או הכניסה של היחידה המרכזית. ) בדוק אם יש 9

  ) פתח את שני שסתומי הבלימה של היחידה המרכזית. 10
  ) בדוק אם האוויר כבר נשאב החוצה מצינורות המים ושכל השסתומים פתוחים. 11
  . 0.15MPa - ) ודא כי לחץ המים בפתח הכניסה והיציאה הוא לא פחות מ12
  דוק שאין דליפות. ) מלא את המיכל במים וב 13

  חיבור ראשוני לחשמל  5.2
פתח את שסתום הכניסה כדי למלא את המוצר במים ופתח את הברז כדי לשחרר מים באותו הזמן, כשנפח המים  

והנכנס מהמכשיר מגיע לאיזון סגור את הברז, זה אומר שהמכשיר מלא לגמרי. השאר את שסתום הכניסה פתוח  א  היוצ

  כשהמכשיר פועל.  

שהמיכל מלא לחלוטין  כלפני הפעלת מתג החשמל, ודא שהמכשיר שהה במצב המתנה לפחות חצי שעה,    שים לב: 

  במים והמערכת כולה נקייה מדליפות. 
    הפעלת ניסיון  5.3

  בדוק את הפריטים הבאים לפי ההוראות של המדריך למשתמש:  
  מיכל המים  5.3.1

  . ) ודא כי מיכל המים מותקן בהתאם להוראות הסטנדרטיות1
  ) בדוק אם לוח התצוגה עובד. 2
  ) בדוק אם חימום המים עובד באופן נורמלי. 3
  ) בדוק שטמפרטורת המים היוצאים מהמכשיר היא בהתאם לנורמות. 4
  ) חפש אחר דליפות של נוזלי קירור בנקודות החיבור כשהמוצר פועל. 5
  ) בדוק את חיבורי הניקוז כששסתום הבטיחות משחרר את הלחץ שלו.  6

  היחידה המרכזית    5.3.2
  ) בדוק אם חימום המים עובד באופן נורמלי. 1
  ) בדוק אם ניתן לחוש ברעידות או ברעשים חריגים כשהמוצר פועל. 2
  ) בדוק אם ישנן דליפות של נוזלי קירור. 3

  דקות בגלל פעולות בטיחות שונות.   3שים לב: כשהמוצר מופעל, המדחס יתחיל לפעול לאחר 
   



  . לוח בקרה                                     6 

  

  
  . הפעלה ומצב המתנה                                 7 

כל   וידליק את  אוטומטית  בדיקה  יריץ  או מחוברת מחדש, הבקר החשמלי  לראשונה,  לחשמל  כשהמערכת מחוברת 
בו כשהיא  המחוונים על המסך. לאחר כמה שניות, המערכת תכנס למצב בר  ירת מחדל או שתחזור למצב שהייתה 

נותקה מהחשמל בפעם האחרונה. אם תלחץ על מתג ההפעלה במצב המתנה אז המערכת תכנס למצב ברירת מחדל  
או שתחזור למצב החימום שהייתה בו כשהיא נותקה מהחשמל בפעם האחרונה. ממשק ההפעלה יוצג כדי להראות  

זו, אם תלחץ על מתג ההפעלה בשנית המערכת תפסיק את פעולתה ותעבור    שהמערכת כעת מוכנה לשימוש. בנקודה
  למצב המתנה. בפעם הבאה שיעשה שימוש במערכת, חזור על הצעדים המפורטים מעלה.

  שים לב: מצב ברירת המחדל הוא המצב הסטנדרטי. 
  
  . בחירת מצב פעולה                              8 

  כיצד לבחור מצב פעולה  8.1
חר הפעלת המוצר, המוצר ייכנס לממשק ההפעלה. באמצעות לחיצה על הלחצן 'מצב', תוכל לבחור מצב פעולה בין  לא

  'מוגבר'. -המצבים הבאים: 'טיימר', 'נסיעה', 'לילה', 'ירוק', 'אוטומטי' ו 
  מצב טיימר   8.2

אוטומטית את שיטת החימום בהתאם  ובחר במצב 'טיימר'. לאחר מכן המערכת תבחר    8.1פעל לפי ההוראות בסעיף  
להסדר הזמן אשר ניתן לקבוע מראש. משתמשים יכולים לקבוע את הטמפרטורה ואת הזמן למצב זה והמערכת תחמם  

  את המים לטמפרטורה שנקבעה במסגרת הזמן שנקבע. 
  שים לב: 

  דקות.  30* הזמן שניתן להגדרה הוא 
  ישתמש במים. * הזמן שהוגדר על ידי המשתמש הוא הזמן שבו הוא  

" משמעותו  2" משמעותו הגדרת זמן אחת לכל יום אשר מתירה טמפרטורה וזמן מסוימים בעוד ש"טיימר  1* "טיימר  
שתי הגדרות זמן בכל יום אשר מאפשרות שתי טמפרטורות וזמנים שונים. המערכת תפעיל את מצב החימום באופן  

  ם. אוטומטי בהתאם לחישובים שנעשו בעקבות התנאים האמיתיי

 l 



  
  מצב נסיעה   8.3

ובחר במצב 'נסיעה' שמפעיל את האייקון 'נסיעה'. תוכל לראות את האייקון 'ימי שינה'    8.1פעל לפי ההוראות בסעיף  
מהבהב בעוד שהאחרים נשארים כבויים. על ידי כיוון הכפתור האמצעי (כפתור ההגדרות), באפשרותך לבחור ימי שינה  

שניות    5ור (כפתור ההגדרות) או אל תעשה דבר למשך  . בסיום הגדרת ימי השינה, לחץ על הכפת1-7בטווח שבין  
והמערכת תכנס באופן אוטומטי למצב שינה בימים בהם היא הוגדרה לכך. במצב 'נסיעה', ניתן לשנות את ימי השינה 

  באמצעות הכפתור האמצעי (כפתור ההגדרות).  
  מצב לילה  8.4

באופן אוטומטי את המצב המתאים כדי לחמם    והמערכת תבחר  8.1הפעל מצב זה לפי ההוראות המפורטות בסעיף  
  לטמפרטורה שנקבעה מראש.  6:00עד לשעה   23:00את המים  משעה 

  מצב ירוק  8.5
והמערכת תפעיל באופן אוטומטי את מצב משאבת החום אשר    8.1כדי לבחור במצב זה, עקוב אחר ההוראות בסעיף  

  מחמם את המים לטמפרטורה שנקבעה מראש. 
  מצב אוטומטי   8.6

והמערכת תחמם את המים בהתאם לטמפרטורה הנוכחית שלה.   8.1כדי לבחור מצב זה, עקוב אחר ההוראות בסעיף 
  החימום מופעל.   גוף 'מצב ירוק' מופעל ראשון ולאחר טמפרטורה מסוימת,  

  מצב מוגבר   8.7
כשהמים יגיעו לטמפרטורה  . מצב זה יכבה את עצמו באופן אוטומטי    8.1כדי לבחור מצב זה, עקוב אחר ההוראות בסעיף  

  מסוימת. לאחר מכן, 'מצב אוטומטי' מתחיל לפעול. 'מצב מוגבר' יחמם את המים בזמן הקצר ביותר. 
  תצוגת כמות מים   8.8

החימום או משאבת החימום עובדים, המחוון בצד    גוף במצב 'טיימר', 'נסיעה', 'לילה', 'ירוק', 'אוטומטי' או 'מוגבר', כאשר  
בקרה תהבהב לסירוגין כדי להראות שהמים מתחממים, בהתאם לכמות האמיתית של מי חימום. כאשר  הימני של לוח ה

החימום ומשאבת החימום אינם עובדים, המחוון ייעצר על כמות מי החימום הנוכחית והתצוגה לא תהבהב יותר    גוף 
  לסירוגין. 

שניות ולאחר מכן תוכל    30חשיך לאחר  *בכל אחד מהמצבים, אם תלחץ על כל אחד מהכפתורים, התאורה האחורית ת
  ללחוץ שוב על כל אחד מהכפתורים כדי להדליק אותה. 

  החימום פועל.  גוףיידלק כאשר  יידלק כאשר משאבת החום פועלת; המחוון   *בכל אחד מהמצבים, המחוון  
  
  . הגדרות                                               9 

  כיצד להגדיר את הטמפרטורה במהירות   9.1
הכפתור   באמצעות  הטמפרטורה  את  לכוון  באפשרותך  'מוגבר',  או  'אוטומטי'  'ירוק',  'לילה',  'נסיעה',  'טיימר',  במצב 

"  2שניות כדי לשמור את ההגדרה. במצב "טיימר    5האמצעי (כפתור ההגדרות). לאחר הכיוון, לחץ על הכפתור או חכה  
  / הגדרת טמפרטורה) 1,2טיימר    9.3הגדרות זמן וטמפרטורה (ניתן להגדיר את שתיהן לפי סעיף "  2ור  באפשרותך לשמ 

  /הגדרת טמפרטורה  1,2טיימר   9.2
מתחיל להבהב,    1כדי להפעיל את מצב 'טיימר' ולחץ על כפתור ההגדרות. כשטיימר    8.1עקוב אחר ההוראות בסעיף  

חר מכן, לחץ על כפתור ההגדרות כדי להזין את הגדרת הטמפרטורה של  כדי לכוון את הזמן. לא   -לחץ על כפתור +/

מתחיל להבהב, לחץ על כפתור    2. ואז, לחץ על כפתור ההגדרות שוב. כשטיימר  -על ידי לחיצה על כפתור +/  1טיימר  

לבסוף,    .2כדי לכוון את הזמן ולאחר מכן לחץ על כפתור ההגדרות כדי לכוון את הגדרת הטמפרטורה של טיימר    - +/

  שניות כדי לשמור את הגדרת הזמן/הטמפרטורה וכדי לחזור למצב טיימר.  5לחץ על כפתור ההגדרות או המתן למשך 
  
  . טיפול ותחזוקה                            10 

והיבואן, מחמ   ARISTONעל ידי  אך ורק  ● על כל שירותי התחזוקה להתבצע על ידי טכנאים מאושרים או מוסמכים  
לשירות הלקוחות המקומי, ודא כי מקור התקלה אינו בהפסקה זמנית של אספקת    מתקשר. לפני שאתה  ישראל בע"מ

  המים או החשמל. 

  ת הלקוחות והברקוד כערבון לטיפול ולתחזוקה. שמור היטב על קבלות, המדריך למשתמש, המדריך לשירו 
  ריקון מיכל המחמם   10.1

  את החיבור לחשמל.  נתק● 
  הכניסה המרכזי.  ברז● סגור את  

  פתח את כניסת המים וחבר אותה לניקוז ברצפה.  ליטר:  150● 
  פתח את צינור הניקוז בתחתית וחבר אותו לניקוז ברצפה.  ליטר:  200



  אותה למצב אופקי כדי לרוקן את כניסת המים.   דחף הידית של שסתום בטיחות הלחץ/טמפרטורה ו פתח את    ליטר:  150●  
אותה למצב אופקי כדי לרוקן את פתח הניקוז    דחף פתח את הידית של שסתום בטיחות הלחץ/טמפרטורה ו  ליטר:   200

  בתחתית. 
לכוויות, עשה  ולגרום  גבוהה  צריך    שים לב: טמפרטורת המים המרוקנים עשויה להיות  זאת בזהירות. מחמם המים 

  להיות מלא במים לפני חיבור מחדש לחשמל. 
  ניקוי מיכל המחמם   10.2

  צריך לנקות את המיכל לאחר שנעשה בו שימוש כבר זמן מה כדי להיפטר מאבנית. עקוב אחר השלבים הבאים: 
  ● כבה את החיבור לחשמל. 

  ●הסר את שסתום שחרור הלחץ ואת הצינורות הפנימיים 
חבר את יציאת המים למי ברז, משם נכנסים המים; השאר את כניסת המים פתוחה וחבר אותה לניקוז    ליטר:   150●  

  ברצפה, משם יוצאים המים. 
לניקוז   ליטר:   200  וחבר אותו  נכנסים המים; השאר את פתח הניקוז פתוח  ברז, משם  למי  יציאת המים  חבר את 

  ברצפה, משם יוצאים המים. 
שסתום כניסת המים כדי להגדיל את כמות מי הברז למקסימום. נקה את מיכל המים עד שכל המים שיוצאים  פתח את  ●  

  ממנו נקיים 
  כדי לבדוק אם קיימות דליפות לפני הפעלת המוצר.  4.2חבר את צינורות הכניסה והיציאה כפי שמתואר בסעיף  ● 
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היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את הנתונים והתכנים המופיעים במדריך זה ללא הודעה מוקדמת, 
  במטרה לשפר את איכות המוצרים אליהם הוא נוגע. 

   

  פתרון בעיות  בעיות אפשריות   נפוצותתקלות 

    נגמרה אספקת המים  מים לא יוצאים 

  פתח את שסתום כניסת המים  שסתום הכניסה אינו פתוח

באחד   כלשהי  סתימה 
  החיבורים 

  היוועץ בטכנאי מוסמך

דליפת מים מתמשכת מפתח 
  היציאה של שסתום הבטיחות

דומה  או  גבוה  הכניסה  לחץ 
  ללחץ הנוכחי

לחץ התקן   משחרר  שסתום 
של   מינימלי  רגל   12במרחק 

  מטר) מצינור הכניסה. 3.65(

את  להדליק  אפשר  אי 
  המכשיר

    אין חשמל

  בקש עזרה משירות הלקוחות  מגן החום מופעל 

  בקש עזרה משירות הלקוחות  נזק לאחד הרכיבים

מפסיק   הדליפות  הגנת  תקע 
והכפתור   החשמל  זרם  את 

  "אתחול" לא זמין.

  בקש עזרה משירות הלקוחות  אפשרות לדליפת מערכת

דליפת מים מהמיכל    מים יוצאים מהכיסוי 
  ומהרכיבים 

החשמל  אספקת  את  הפסק 
  באופן מיידי.  

ודא כי צינור מי העיבוי מופנה   אגן הניקוז סתום
  כלפי מטה.

  בקש עזרה משירות הלקוחות  צינור מי העיבוי התעוות 

מפריע    רעש לא נורמטיבי  החום  משאבת  מודול 
  למאוורר

  בקש עזרה משירות הלקוחות

באופן   מותקן  אינו  המדחס 
  אופקי 

  בקש עזרה משירות הלקוחות

  זה נורמלי  רעש מהמאוורר ומהמדחס  רעשים אחרים 

  קירורצליל מים זורמים: חומר  
  זורם במערכת משאבת החום  

  קליק: צליל הממסר

תקלות   שגיאה מוצג על המסךקוד  של  סוגים  מיני  כל 
  חיבור רגילות 

  בקש עזרה משירות הלקוחות
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Ariston  חמיםמים I  הסקה I  מתחדשות | מיזוג אוויראנרגיות    

Cservice@ahs.co.il 

www.ahs.co.il 

 

  


