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 מספר סידורי

  

 :הוראות השימוש אלו מיועדות לקמיני גז הבאים

 MatriX 450/500 I,II,III 

 MatriX 450/650 I,II,III 

 MatriX 800/500 I,II,III 

 MatriX 800/650 I,II,III 

 

 MatriX 1050/500 I,II,III 

 MatriX 1050/650 I,II,III 

 Blokhus 

 Respect Premium OC 
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 משתמש יקר 

מוצר איכותי [! Faber]ברכות על רכישת קמין פאבר 
. למשך שנים רבותשממנו תוכל לחוות חמימות וחוויה 

אנו ממליצים שתקרא את הוראות השימוש בקפידה 
אם מתעוררת בעיה כלשהי למרות . לפני השימוש בקמין

אתה תמיד יכול ליצור , בקרת האיכות הקפדנית שלנו
מ "קשר עם הסוחר שלך או עם גלן דימפלקס בנלוקס בע

[Glen Dimplex Benelux B.V.] 
 
 

וני שראשית תרשום זה חי, עבור כל תביעות אחריות
תמצא את כל , במהלך רישום זה. את הקמין שלך

 .המידע לגבי האחריות שלנו
 
 

בהוראות  1פרטים על הקמין שלך ניתן למצוא בעמוד 
 .השימוש הזו

 
 

 :ניתן לרשום את הקמין שלך ב
 fires.eu-www.faber 
 
 

 Glen Dimplex Benelux]מ "בנלוקס בעגלן דימפלקס 
B.V.] 

 Saturnus 8 :כתובת
 NL-8448CC 

Heerenveen 
  500 656 513(0) 31+ :טל
 info@faber-fires.eu :ל"דוא

 fires.eu-www.faber :מידע
 
 

 מבוא 

התקנה ותחזוקה של המכשיר חייבת להתבצע על ידי 
מקצוען לוקח בחשבון את . ידע מוכחבעל מקצוע בעל 

כמו גם , כל ההיבטים הטכניים כגון קרינת חום וחיבור גז
 .דרישות פליטת גז

 
יש לקיים תקנות , כאשר הוראות ההתקנה אינן ברורות

 .מקומיות /לאומיות 
 

 בדיקה 

בדוק את הקמין על נזקי תובלה ודווח מיד על כל נזק 
 .לספק שלך

  CEהצהרת  

מ "בזאת כי גלן דימפלקס בנלוקס בעאנו מכריזים 
[Glen Dimplex Benelux B.V .] הציג את מכשיר

באמצעות שיטת [ Faber]חימום גז סביבה של פאבר 
בהתאם לתקנות האיגוד , התכנון והבנייה שלו

 .2015/1188 (EU) -ו 2016/426 :(EU: )האירופאי

 הוראות בטיחות למשתמש 

 
 שים לב! 

, לקמין אם ילדיםמומלץ תמיד להתקין מסך 
קשישים או אנשים עם מוגבלויות נמצאים באותו 

אם אנשים פגיעים נוכחים בחדר . חדר כמו הקמין

יש תמיד להציב הגנה , באופן קבוע ללא השגחה
 .מספקת סביב הקמין

 נוצר זרימת אוויר חם, הוא מקור חום כי קמין .
לחות , כתוצאה מהזרימה הטבעית של האוויר

, של צבע עדיין לא התקשוורכיבים נדיפים 
כולל חומרי בניין ורצפות שטיח נכללים 

חלקים אלה יכולים להתמקם כמו . במחזור זה
של שימוש , הרגע. פיח על משטחים קרים
. תלוי בנסיבות שונות, בקמין בפעם הראשונה

 .סוחר שלך בנושא זה /התייעץ עם המתקין 

 המכשיר מיועד למטרות חימום וחוויה ,
, היא כי כל המשטחים הגלויים משמעות הדבר

 100יכול להיות חמים יותר מ , כולל הזכוכית
חריגה על כך הם מודלים . מעלות צלזיוס

שעומדים חופשי בחלק התחתון של הקמין 
 .ולחצני הבקרה

 או באפ מחוץ /אל תשתמש בשלט הרחוק ו
ודא שאתה תמיד . לחדר שבו נמצאת האש

 .למודע למצב סביב הקמין כאשר הוא מופע

 הזכוכית : לא ניתן להשתמש בקמין כאשר
ניזוקה או מוסרת או כאשר תא הבעירה 

 .פתוח

 אין להניח חומרים דליקים בתוך תא הבעירה. 

 עץ נוסף או חומר אחר על -אין למקם חיקוי

 .המבער או בתא הבעירה

  מטר  0.5אין להניח חומרים דליקים בתוך
 . מאזור קרינת חום של הקמין

 להשתמש בשלט רחוק  אל תאפשר לילדים
 .ללא פיקוח

 
 

 שימוש בקמין בפעם הראשונה 

לספק אוורור נוסף ולפתוח את כל החלונות של החדר 
שרוף באש . במהלך ההתחלה הראשונית של הקמין

כך צבע מקבל , ברמה הגבוהה ביותר במשך כמה שעות
את ההזדמנות להקשיח וכל אדי משוחררים מוסרים 

וחיות מחמד מחוץ לחדר  הוציא אנשים פגיעים. בבטחה
 .זה במהלך תהליך זה

 
 

 ניקוי ותחזוקה 

יש לנקות את המכשיר ולבדוק אותו על ידי מומחה 
מוסמך כדי להבטיח שימוש בטוח ולהבטיח חיי שירות 

 .ארוכים
את החלק החיצוני של הקמין ניתן לנקות במטלית לחה 

 .ונקייה
 

 ניקוי הזכוכית
הזכוכית . ההתקנההסר את הזכוכית כמתואר בהוראות 

זהו [. Faber]ניתנת לניקוי עם משחת זכוכית פאבר 
חומר ניקוי שפותח במיוחד וניתן להזמין דרך סוחרי 

אל תשתמשו בחומרי ניקוי . מורשים[ Faber]פאבר 
 .אגרסיביים או במוצרים שוחקים

 
 
 שים לב! 

אלה אינם , הימנע מטביעות אצבעות על הזכוכית
 .הקמין בשימושניתנים להסרה כאשר 

 

http://www.faber-fires.eu/
file://///BENW2K805/R&D$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/info@faber-fires.eu%20
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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 כללי -שלט רחוק  

  כל הפונקציות של הקמין יכולות להיות
 (.1.1. איור)מופעלות עם השלט הרחוק 

  לחצו על (, שוב)לפני השימוש בשלט הרחוק
 .מקש כלשהו להפעלת התצוגה

 !השלט רחוק מוכן לשימוש, עכשיו

  (, 1.3איור )השלט הרחוק כבר מחובר למקלט
עבור התאמה . )כך שהאש מוכנה לשימוש

 (.4.3חדשה ראה סעיף 

 המקלט ישמיע אות , אם התמסורת הצליחה
 .קולי

  השלט הרחוק הוא גם חיישן טמפרטורת
מסיבה . החדר בעת שימוש במצב תרמוסטטי

זו יש צורך להציב את השלט הרחוק במתקן 
 (.1.4איור )הקיר  

 
 

 (1.4איור )התקנת מתקן קיר  

להציב את  לתפקוד נכון של מודוס התרמוסטט יש
 :השלט הרחוק במתקן הקיר

 1,5 מטר מעל הרצפה; 

  מטרים מהקמין 4בתוך; 

 מחוץ לאזור קרינת חום של הקמין; 

 דלתות פתוחות , חלונות, הרחק מפינות החדר
 .ומקורות חום כגון רדיאטורים להסקה מרכזית

 
 

 סוללות /מתאם  

 
 שים לב! 

 בדוק את הסוללות מדי שנה! 

  השלט הרחוק או לאחר החלפת הסוללות של
 !אין צורך להתאים אותן שוב, המקלט

 
 שלט רחוק

  סימן הסוללה בפינה הימנית העליונה של מסך
 (.2.0איור )הצג מציין את מצב הסוללות 

 ההגדרות של מצב , לאחר החלפת הסוללות
תרמוסטטי ותוכניות אופסו להגדרות היצרן 

 (.6.3-ו  6.2סעיף )
 
 
 

 הכנסת סוללות בשלט הרחוק

  איור )הסר את מכסה הסוללה מהשלט רחוק
1.2;) 

  2שים AA  1.5סוללת אלקלייןV " חיים
 ".ארוכים

 הנח שוב את מכסה הסוללה. 
 

 מקלט
המקלט יכול גם לפעול , למרות מתאם החשמל מסופק

ואז . השימוש בשניהם בו זמנית גם אפשרי. על סוללות
 .הסוללות תשתלטנה במקרה של הפסקת חשמל

 
 שים לב! 

השתמש תמיד במתאם החשמל עבור קמין עם 
 (.אפקט זוהר) LED Symbioיחידת 

 
 

 

  כאשר הקמין מצביע על כך שהסוללות כמעט
 .אותות קול קצרים יישמעו 3, איבדו אנרגיה

 השלט , כאשר אספקת הסוללה נמוכה מאוד

זה לא יקרה . )הרחוק יכבה את האש לחלוטין

 (.אם אספקת החשמל העיקרית נקטע

  ייתכן כי יש לתאם את שלט הרחוק לאחר

 (.4.3ראה סעיף )החלפת הסוללות 

 

 
 הכנסת סוללות במקלט

  1.3איור )הסר את מכסה הסוללה מהמקלט-
G;) 

  4שים AA  1.5סוללת אלקלייןV " חיים
 ".ארוכים

 הנח שוב את מכסה הסוללה. 
 

 

 הגדרות ברירת מחדל שלט רחוק 

 
 °(C)או צלזיוס °( F)פרנהייט  

כדי לשנות את טמפרטורת הטמפרטורה על מסך 
שעות והדרך  F/12°שעות עד  C/24°התצוגה מ 

 :האחרת נעשית באופן הבא
 

מקש בו   על המקש  לחץ על 
 .זמנית עד שאינדיקציה תשונה
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 הגדרת זמן 

  סימן , מקש בו זמנית ו  לחץ
כשי  או לחץ . יהבהב יום

יום =  1. )להגדיר את מספר היום
 '(.יום שלישי וכו =  2, שני

 

  מקש -ו לחץ . 
 שעהסימן , מקש בו זמנית

מקש כדי  או  לחץ . יהבהב
 .להגדיר את השעה

 

  יהבהב דקהסימן , מקש בו זמנית ו  לחץ .
 .כדי להגדיר את הדקות או  לחץ 

  מקש בו זמנית ו  כדי לאשר לחץ על. 
 
 

 התאמת שליטה מרחוק עם מקלט 

איור )המקלט באובייקט מחודד " איפוס"לחצו על כפתור 
1.3-H ,)המקש  לחץ על . עד להשמעת האות השני

יוצג ולאחר " CONN"שניות ו  20בשלט הרחוק בתוך 
 2ההתאמה תאושר על ידי , 8עד  1, הספירה מעלה

 .צפצופים
 
 

 מנעול בטיחות לילדים 

   כדי להפעיל את מנעול בטיחות
מקש בו  -ו לילדים לחץ על 

השלט רחוק . מוצג זמנית עד 
-למעט פונקציית ה, לא נגיש

OFF/  כבוי 

 לביטול מנעול בטיחות לילדים ,
מקש בו זמנית  -ו לחץ על 

 .נעלם עד 
 

 
 ידי אחד או שני מקשים-פעולת הצתה על 

ידי הגדרת פעולת מקש אחד -ההצתה יכולה לפעול על
 פעולת מקש אחתהסטנדרט הוא . או שתי פעולות מקש

 לחץ מיד על המקש ; כדי להגדיר זאת 
שניות לאחר הנחת הסוללות והמתן  10למשך 

 .2או  1עד להבהוב 

  שחרר את המקש כאשר המספר הרצוי מופיע
 .בהבזקים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פונקציות בסיסיות 

 
 הדלק 

 
 פעולת מקש אחת

על המקש עד ששתי  לחץ 
צפצופים קצרים וסדרות מהבהבות 

האש מתחילה . של שורות יופיעו
  באופן אוטומטי בהגדרה גבוהה

 step]קמין המצויד מבער הדרגתי )
burner ,] יתחיל בגדרה האחרונה

 (.שהקמין נכבה
 

 
 שתי פעולות מקש

בו זמנית עד  ועל המקש  לחץ 
ששתי צפצופים קצרים וסדרה 

האש מתחילה . מהבהבת של קווים
. באופן אוטומטי בהגדרה גבוהה

 step]קמין המצויד מבער הדרגתי )
burner ,] יתחיל בגדרה האחרונה

 (.שהקמין נכבה
 
 

 כבה 

על המקש והאש תיכבה  לחץ 
יהבהב בתצוגה " OFF. "לחלוטין

 .עד להפעלה מחדש של ההצתה
 
 
 
 
 
 

 התאמת גובה הלהבה 

   המקש לחוץ  כדי  השאר את
להנמיך את גובה הלהבה צעד 

אחר צעד או כדי לחזור אל 
 .להבית ההצתה/פיילוט

  המקש פעמיים  לחץ על
במהירות כדי לעבור לעמדה 

מופיע במסך " LO. )"נמוכה יותר
 (.התצוגה

 

  המקש לחוץ  כדי  השאר את
להגביר את גובה הלהבה צעד 

 . אחר צעד

  המקש פעמיים  לחץ על
במהירות כדי לעבור לעמדה 

מופיע במסך " HI. )"גבוה יותר
 (.התצוגה
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 [step burner]החלף מבער הדרגתי  

 [!step burner]רק בקמין עם מבער הדרגתי 
 
 שים לב! 

 45לא יפעל למשך [ step burner]מבער הדרגתי 
 .שניות לאחר ההליך ההתחלתי

 

  מופיע  על המקש עד ש  לחץ
במסך התצוגה ותמונת הלהבה 

 .תתרכז במרכז חזית המבער

  שיעלם  המקש עד  לחץ על
במסך התצוגה ותמונת הלהבה 
יחלקו לאורך האורך המלא של 

 .המבער
 

 
 .האש תתחיל במיקום האחרון שנבחר, בהתחלה הבאה

 
  LED Symbioהפעל את אפקט  

 
 שים לב! 

פונקציה זו היא רק עבור קמין המצוידות באפקט 
LED Symbio. 

 
אינו תלוי בלהבות והוא מצויד  LED Symbioיחידת 

 .בתבנית אור סטנדרטית
 

 הדלק
שיופיע  המקש עד  לחץ על 

 .במסך התצוגה
 

 כבה
שיעלם  המקש עד  לחץ על 

 .במסך התצוגה
 

 
 התאמת אפקט האור

 :LEDמצבי  6אפקט האור יכול להיות מותאם ב 
 

  שיהבהב המקש עדלחץ על. 

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 .את טמפרטורה

  המקש או  כדי לאשר לחץ על
 .חכה

 
 !אפקט אור מותאם, עכשיו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פונקציות מורחבות 

 
 טיימר ספירה לאחור 

 
 שים לב! 

  טיימר הספירה לאחור פועל במצב ידני
 .ותרמוסטטי בלבד

  9זמן הספירה לאחור המקסימלי הוא 
 .דקות 50-שעות ו

  בסוף זמן הספירה לאחור האש נכבת
 .אוטומטית

 
 הגדר והדלק

  מופיע  על המקש עד ש  לחץ
והבהוב של , במסך התצוגה

 .יהבהב השעה

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 .את השעה

  המקש  כדי לאשר לחץ על
 .יהבהב הדקהוסימן 

 

  מקש כדי להגדיר את הדקות או  לחץ. 

  או , המקש כדי לאשר ולהתחיל לחץ על
 .חכה לכמה שניות

 
 כבה

 .שיעלם במסך התצוגה המקש עד  לחץ על 
 

 
 מודוס תרמוסטטי 

 
 שים לב! 

יש צורך כי , לתפקוד תקין של מודוס התרמוסטט
השלט הרחוק יהיה מותקן במתקן קיר במיקום 

 (.3.1ראה סעיף )שנקבע 
 

טמפרטורת החדר נמדדת בהשוואה לטמפרטורה 
גובה הלהבה מותאם באופן אוטומטי כדי . שנבחרה

 .להשיג את הטמפרטורה שנבחרה
 

 הכנת הגדרות

  מופיע  על המקש עד ש  לחץ
במסך התצוגה ומחוון 

  .הטמפרטורה יהבהב

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 .את טמפרטורה

  כדי לאשר ולהתחיל לחץ על 
 .או חכה לכמה שניות, המקש
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 הדלק
, תחילה)מופיע במסך התצוגה  המקש עד  לחץ על 

ולאחר מכן את , הטמפרטורה הקבועה מראש תיוצג
 (.טמפרטורת החדר

 
 כבה

 .שיעלם במסך התצוגה המקש עד  לחץ על 
 

או כאשר מצב (, מצב ידני)המקשים לחוצים  או  אם 
 .תרמוסטטי יכבה המודוס, מופעל( מקש )מופעל 

 
 

 מודוס תוכנית 

מצב התוכנית יכול לווסת את הטמפרטורה פעם או 
במהלך תקופה של  OFFאו  ONפעמיים לטמפרטורת 

 .שעות 24
 

 :ניתן להגדיר את התקופות הבאות

 שבוע   =“ALL” 

 סוף שבוע  =“SA:SU” 

 1  7או  6, 5, 4, 3, 2, 1“=  ימים 7עד” 
 

הטמפרטורה המוגדרת למודוס תרמוסטטי היא 
שינוי . במודוס התוכנית ONהטמפרטורה לזמן 

הטמפרטורה במודוס תרמוסטטי גם משנה את 
 .במודוס התוכנית ONטמפרטורת הזמן 

 
הינה  OFFוזמן כבוי  ONהטמפרטורה לזמן תפעול 

 .2-ו  1זהה עבור כל יום ועבור תוכנית 
 

 :הגדרות ברירת מחדל
 ON -21°C (70°F)טמפרטורת זמן 

להבית /פיילוט“ )--“ -  OFFטמפרטורת זמן כבוי 
 (ההצתה בלבד

 
 קבע טמפרטורה

  המקש עד לחץ על 
הגדרת במודוס " ON. "שיהבהב

. תרמוסטטי והטמפרטורה יופיעו
 . לא ניתן לשנות זאת כעת

  המקש עד להופעת  לחץ על
"OFF "מהבהבת והטמפרטורה. 

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 .את טמפרטורת הכיבוי

  המקש כדי לאשר לחץ על. 
 קבע יום

 “ALL” או  לחץ . מהבהב 
מקש כדי להגדיר את היום הנכון 

 . או התקופה

  המקש כדי לאשר לחץ על. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1תוכנית  ONהגדר זמן תפעול 
 

   ,1 ו- "ON " מופיע במסך
 ..מהבהבת והשעההתצוגה 

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 .את שעת ההדלקה

  המקש כדי לאשר  לחץ על
 .יהבהב הדקהוסימן 

  מקש כדי להגדיר  או  לחץ
 ".ON"את הדקות עבור 

  המקש כדי לאשר לחץ על. 
 

 1תוכנית  OFFהגדר זמן כבוי 

  ,1 ו- "OFF " מופיע במסך
 .מהבהבת והשעההתצוגה 

  ניתן לכוון את זמן כבויOFF 
באופן זהה לזו של זמן תפעול 

ON. 
 
 
 
 

או להפסיק את התכנות בנקודה זו  2המשך לתוכנית 
 .ממשיכה להיות מושבתת 2ותוכנית 

 
מתוכנתים עבור מתג  יומיאו טיימר  ALL, SA :SUאם 

וטמפרטורות של תוכנית  ONזמן תפעול  OFFזמן כבוי 
כדי לאפס . אלה הם זמנים סטנדרטיים חדשים, 2-ו  1

 .הסר את הסוללות, זאת
 

 הדלק
 OFFאו  ON -ו, 2או  1 -ו המקש עד  לחץ על 

 .מופיע על מסך התצוגה
 

 כבה
 .שיעלם ממסך התצוגה המקש עד  לחץ על 

 
 שים לב! 

, מופעל( מקש , )המקשים לחוצים או  אם 
 .המודוס התוכנית יכבה

 
 

 ECOמודוס  

 .תכונה זו אינה ישימה
 
 

 מאווררפעולת מחזור  

 .תכונה זו אינה ישימה
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 (ידי המתקין-על)הצתה ידנית  

לשם כך יש ! פעולה זו מיועדת אך ורק למטרות שירות
 :לבצע את ההליך הבא

 

  הסר את מתג ההצתה מהמקלט( 1.3איור-F )
 (.C-1.5איור )והנח אותו על שסתום הגז 

  סובב את הכפתור"A " לכיוון השעון עם החץ
 (.1.5איור ) OFFלמצב 

  סובב את הכפתור"A " לכיוון השעון עם החץ
עכשיו שסתום (. 1.5איור ) MANלמצב 
ואת הצתת הפייזו " C"להבית ההצתה /פיילוט

E נגישים. 

 להבית ההצתה /לחץ על שסתום פיילוט"D "
במקביל . עם מברג ולשמור את השסתום לחוץ

. מספר פעמים" E"לחץ על הצתת פייזו 
 .עכשיו תוצתלהבית ההצתה /פיילוט

 

שניות  20 -המתן כ, אם להבית הצתה בוערת 
 .להבית ההצתה/לפני שחרור שסתום פיילוט

  כעת סובבו את הכפתור"A " נגד כיוון השעון
 (.1.6איור ) ONעם החץ למצב 

  גובה הלהבה יכול כעת להיות מותאם על ידי
נגד כיוון השעון מעבר למצב " B"סיבוב כפתור 

ON ( 1.6איור ) גורם לצליל מקשקשזה! 
 

 שים לב! 
הנך לא יכול [, step burner]כאשר מבער הדרגתי 

 !לעבור בין צר ורחב באופן ידני
 

 
 
 
 

 
 קודי שגיאה שלט רחוק 

תצוגת משך  קוד שגיאה
 זמן קוד שגיאה

 סיבה אפשרית סימפטום

F04 4 30להבית ההצתה תוך /אין פיילוט - .שניות 
 .שניות

ניסיונות הצתה  3לאחר ! שים לב)
 (.יופיע F06קוד השגיאה , כושלים

 .אין אספקת גז -
להבית /אוויר בצינור המבער של פיילוט -

 .ההצתה

 .אין ניצוץ -
 .הקוטביות הפוכה בחיווט צמד תרמי -

F06 4 5ניסיונות הצתה כושלים תוך  3  - .שניות 
 .דקות

להבית /אין פיילוט, הקמין לא מגיב -
 .ההצתה

 .אין אספקת גז -
להבית /אוויר בצינור המבער של לפיילוט -

 .ההצתה

 .אין ניצוץ -
 .הקוטביות הפוכה בחיווט צמד תרמי -

F09 4 ראה )השלט הרחוק אינו מותאם למקלט  - .אין בקרה אלקטרונית של אש - .שניות
 (.4.3סעיף 

סמל הסוללה 
(F40) 

ראה )החלפת סוללות בשלט הרחוק  - מתח סוללה נמוך בשלט רחוק - קבוע
 (.3.2סעיף 

F46 4 הקמין לא מגיב - .שניות. 
 
 

 .תגובה לסירוגין -
 .אין בקרה אלקטרונית של אש -

אין חיבור או חיבור גרוע בין השלט רחוק  -
 (.4.3ראה סעיף , )לבין המקלט

 (.3.2ראה סעיף )מקלט סוללה חלשה  -
 .שבור( 6Vמתאם )ספק כוח  -
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