
קרא בעיון את הוראות הבטיחות על מנת להבטיח התקנת ציוד בטוחה:
*** כשל במילוי הוראות הבטיחות יכול לגרום למקרי פציעה ואף מוות 

בטרם עת.
* הציוד מצריך התקנה של טכנאי מוסמך או כל אדם הרשאי להתקין ציוד 

מסוג זה. 
* יש לקרוא את הוראות הפעלה לפני חיבור הציוד לחשמל.

* כל פעולות החשמל חייבות להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך לכך ובהתאם 
לתקן.

* יש להשתמש במוצר בהתאם לכל החוקים והתקנות הלאומיות.
* התקנת המוצר מצריכה התאמה מלאה עם תקנות החשמל המקומיות 

עבור התקנת ציוד חשמלי מסוג זה.
* נא לא להתקין את המוצר בסביבות הבאות: בחוץ, מתחת לשמש, ליד 

מים, באזורי לחות או אבק.
* יש להתקין את הציוד אך ורק במיקום בעל גישה מוגבלת.

* בעת התקנת הציוד על גבי קירות, יש להדק היטב את המוצר בהתאם 
להוראות התקנה.

* במידה וקיים פס-דין, יש לחבר את הציוד אליו בהתאם להוראות 
התקנה.

* כאשר פס-הדין מחובר למתכת, יש להאריק את הפס.
* יש לנתק כבלי חשמל ותקשורת לפני חיבור הציוד.

* בעת חיבור הציוד יש לשים לב לקוטביותם של כבלי ההזנה והתקשורת.

הוראות בטיחות:
*** כשל במילוי הוראות הבטיחות יכול לגרום למקרי פציעה, נזק לרכוש 

ואף מוות בטרם עת.
* יש להרחיק את הציוד מילדים.

* אין לפתוח או לפרק את הציוד לצרכי תיקון או כל צורך אחר.
* תיקון של הציוד על ידי אדם שלא מורשה לכך יכול לגרום לקפיצת מחת 

או אש.
* אין לחשוף את הציוד למים אשר יכולים לגרום לנזק עבור הציוד.

* אין להשתמש בחומרים דליקים  )לדוגמא: ספריי לשיער או קוטל 
חרקים( ליד הציוד.

* אין לנקות את הציוד בחומרים נוזליים כגון מדלל צבע.
* יש להשתמש אך ורק בסמרטוט יבש לניקוי הציוד.

* המתח המקסימלי אשר ניתן לספק לציוד הינו 12V DC. אין לספק לציוד 
.110V/220V AC מתח

* אין להתקין את הציוד במיקומים בהם:
א.   ריכוז של שומנים או אדים, כגון מטבח. )רכיבים פלסטיים                                  

עלולים להיהרס(.
ב.   נוצרת חלודה או ישנה לחות גבוהה.

ג.   נפלטים גלים אלקטרומגנטיים אשר יכולים להוות בעיה בתפקוד 
הציוד.

ד.   ישנה דליפת גז דליק, סיבי פחמן או סכנת דליקת אבק באוויר. או 
במיקומים בהם קיימת סכנת דליקה של חומר נדיף כגון מדלל או דלק. 

פעילות הציוד בסביבה זו מסוכנת ויכולה לגרום לאש.
ה.   טמפרטורות גבוהות במיוחד. ליד נרות או מנורות.

תיאור הציוד:אזהרה:
קול טיק זהו ציוד אשר מאפשר כיבוי\הדלקה של יחידת מיזוג על ידי 

מגע יבש מבוקר. ציוד זה מיועד לשימוש עבור יחידות מיזוג מסוג 
.CN105 אשר מצויידות במחבר MITSUBISHI

הוראות הפעלה:
     לפני התקנת הציוד יש לנתק חשמל אשר עלול לפגוע או לקצר את 

הציוד ובכך לגרום נזק רב.
     יש לנתק חשמל של שעון שבת שמידה והוא חובר לפניכן.
.CN105 פתח את מכסה המאייד וחבר את הכבל למחבר     

     חבר למחבר ירוק צד אחד של כבל דו-גידי )ללא חשיבות לקוטביות(.
     את הצד השני של כבל דו-גידי יש לחבר לממסר חיצוני      )מצב 2( 

או להדקי מגע יבש של שעון שבת )מצב 1(. החיבור מתבצע אל הדקי 
.N.O. הבקרה

     במקרה בו קיים ממסר חיצוני, יש לחבר את הדקי הסליל שלו אל 
 AC הדקי מגע יבש של שעון שבת. שים לב כי מדובר במתח גבוה של

.230V
     יש לחבר הזנה לשעון שבת על-פי הוראות הפעלה של השעון.

     יש להחזיר את ההזנה לכל המוצרים.
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מצב 1:



מצבים של סטטוס לד: מצבים של המתגים:

קול טיק

EconTec PAR-900

תיאור מצב

דלוק באופן קבוע BOOT

מהבהב פעמיים לעיתים רחוקות יחידת מיזוג במצב דלוק

מהבהב לעיתים רחוקות יחידת מיזוג במצב כבוי

OFFיש לשים לב שכל המתגים נמצאים במצב        )קרוב למספריהם( 
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