
1 
 

  
 מדריך למשתמש

   Basicקירי מחווט שלט 

MWR-SH00N  

   



2 
 

 

 תוכן העניינים
  3  ......................................................................................................................  הכנה 01

  3  ............................................................................................................  זהירות אמצעי

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  ....................................................................  חלקים שמות

  6  ...................................................................................................................  תצוגה

  7  ..................................................................................................................  יםלחצן

  8  ......................................................................................................  בסיסיות פונקציות 02

  8  ............................................................................................  המזגן של יתבסיס הפעלת

Auto – 8  ......................................................................................................  אוטומט  

Cool – 8  .........................................................................................................  קירור  

Dry – 8  ...........................................................................................................  ייבוש  

Fan – 8  .........................................................................................................  אוורור  

Heat – 8  ........................................................................................................  חימום  

  11  ..................................................................................................  מתקדמות פונקציות 03

  11  ...........................................................................................  האוויר זרימת כיוון בחירת

  12  ...............................................................................................  שקטה בפעולה בחירה

  12  ..............................................................................................................  מסנן איפוס

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  ..............................................................  זמן קוצב הדלקת

  14  ..................................................................................................  מתקדמות פונקציות 03

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  .................................................................  .זמן קוצב כיבוי

 



 

3 
 

  הכנה 01

  אמצעי זהירות

על בטיחות המשתמש ולמנוע נזקים לרכוש. חובה לקרוא אותו בקפידה כדי  מידע זה נועד להגנה

  להשתמש במוצר כהלכה.

  אזהרה!
  ות לגרום לפציעה חמורה או למוות.עלולת הוסכנות או פעולות לא בטיחותי

  זהירות!
  קלה או נזק לרכוש.ות לגרום לפציעה עלולת הוסכנות או פעולות לא בטיחותי

  
  מלא את ההוראות.חובה ל

 
  לנסות. סור יאחל 

 
  .התחשמלותודא שהמכונה מחוברת להארקה כדי למנוע 

 
  מהשקע. נתק את התקעיש ל

 
  .לפרקסור יאחל 

  

  התקנה הנחיות| אזהרה! 

  התקנה תבוצע רק על ידי טכנאי מוסמך או חברת שירות מוסמכת. 

 , שריפה, התפוצצות, בעיות במוצר או פציעה.להתחשמלותלגרום  עלולהוראה זאת אי מילוי  ⊲

  ההתקנה.בהתאם לנקוב בהנחיות מתאים חובה לחבר את המוצר למקור חשמל בעל הספק 

 או שריפה. התחשמלותלגרום לבעיות במוצר,  עלולמילוי הוראה זאת אי  ⊲

להתקין את המכשיר במקום לח,  איןחומרים דליקים. ו בקרבת תנוריםלהתקין את המוצר  אין 

להתקין את  איןבמקום חשוף לאור שמש ישיר ולמים (טיפות גשם). או שמנוני או מאובק, 

  .להתרחש דליפת גזבו עלולה המכשיר במקום 

 או שריפה. התחשמלותלגרום ל עלולההתקנה כזאת  ⊲

  התקנה הנחיות | זהירות!

  יכול לתמוך במשקלו.משטח קשה ואחיד שהתקנת המוצר תיעשה על 

 ולהינזק.עלול ליפול  הוא המוצר, אינו יכול לתמוך במשקל המשטחאם  ⊲
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  אספקת חשמל הנחיות|  אזהרה!

  לכופף את כבל החשמל או למשוך אותו יתר על המידה. אין  

  לפתל את כבל החשמל או לקשור אותו. אין

  או שריפה. להתחשמלות לגרום  פעולות אלה עלולות ⊲

  הפעלה הנחיות אזהרה! |

יש להפסיק את  - ריח של שריפה או עשןמפיץ המכשיר משמיע קולות מוזרים, במקרה ש

  .אליכם השירות הקרובהפעולה מיד ולהתקשר למרכז 

  .שריפהאו  התחשמלותלגרום לבעיות במוצר,  עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

 אליכם. יש ליצור קשר עם מרכז השירות הקרובלהתקנה מחודשת, 

 .שריפהאו  התחשמלותלגרום לבעיות במוצר,  עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

הוצאות תחויבו בבמקום אחר המוצר אינו מגיע עם שירות משלוחים.  בהתקנה מחודשת  ⊲

  נוספות.ההתקנה ה

  פועל כשורה. אינוחיווי על תקלה או אם המזגן  עם הופעתיש להפסיק את פעולת המזגן 

לכבות את המזגן מיד, לנתקו מהחשמל  יש ,במקרה של ריח שריפה או פעולה לא תקינה ⊲

, התחשמלותלגרום ל עלולבמצב זה  במזגןולהתקשר למרכז השירות. המשך השימוש 

 או נזק למוצר. ו/ שריפה

 , לפרק אותו או לשנות אותו בעצמו.המזגןלמשתמש אסור לנסות לתקן את 

  , התפוצצות, בעיות במוצר או פציעה.שריפה, התחשמלותלגרום ל עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

  הפעלה הנחיותאזהרה! | 

  חובה למנוע חדירת מים למכשיר.

 . שריפהאו  התחשמלותלגרום ל עלולמצב זה  ⊲

 להפעיל את המכשיר בידיים רטובות. אין

  .התחשמלותה לגרום לעלולהפעלה בידיים רטובות  ⊲

  לרסס חומרים נדיפים כגון קוטל חרקים על משטח המכשיר. אין

או ו/ שריפה, התחשמלותלגרום ל עלוללגרום לבני אדם, הוא גם  עלולמלבד נזק שהחומר  ⊲

  מוצר.נזק ל

  לפרק אותו. איןלהכות את השלט ו אין

  שלהן הוא נועד.למטרות אלא להשתמש במכשיר  אין

 מתוצרת סמסונג. למיזוג אוויר VRF מוצר זה מיועד לשימוש אך ורק במערכת ⊲
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  בעזרת חפצים חדים. הלחצניםללחוץ על  אין

  .שריפהאו ל התחשמלותה לגרום לעלולהפעולה הזאת  ⊲

 ניקוי הנחיות|  אזהרה!

להשתמש בבנזין, מדלל, אלכוהול או אצטון  איןמים. ישיר של לנקות את המכשיר בריסוס  אין

  לניקוי המכשיר.

 .שריפהאו  התחשמלותשינוי צורה, נזק, ה לגרום לשינוי צבע, עלולפעולה כזאת  ⊲
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  פרטי תצוגה

  תצוגה

  

  פונקציה  חיווי  מספר
  

①  
  

 פעולת המזגן חיווי

②  

  

 פעולה שקטה חיווי

③  

  

  )set-pointחיווי טמפרטורת מטרה (
 

④  

  

 המזגןמהירות מאוורר  חיווי

⑤  

  

  )air swingנפנוף תריס לפיזור אוויר (חיווי 

⑥  

  

(שעה שנקבעה בלוח  ההפסקהאו  ההפעלהשעת חיווי ל 
 זמנים)

⑦  

  

 ניקוי מסנן (תקופת ניקוי המסנן)חיווי 

⑧  

  

 ה חלקית/נעילה כללית/פעולה אסורהמציג בדיקה/נעיל 

⑨  

  

 מצב בקרה מרכזיתחיווי 

⑩  

  

 (כשהמזגן במצב טיהור) מצב טיהור אווירחיווי  
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  יםנלחצ

  

 

 פונקציה  לחצן  מספר
  

①  

  

  הפעלה וכיבוי המזגן  לחצן הפעל/הפסק
  

②  

  

 - בחירת מצב הפעלה  הפעלהמצב  לחצן
  קירור/חימום/אוורור/אוטו

  הגבהת/הנמכת טמפרטורות     ③
  

 הטמפרטורה הרצויהקביעת 
  

④  

  

מהירות המאוורר של  שינוי  מהירות מאוורר שינוי
  המזגן

אוויר /  זרימת  כיוון לחצן הסתת    ⑤
  שקט

כיוון זרימת האוויר של  בחירת
  המזגן /

פעולה שקטה. הפעלת 
  והחזקה  לחצן(בלחיצה על ה

  .שניות) 3 למשך
  

  / קוצב זמן    ⑥
  איפוס מסננים לחצן

  

  קוצב זמן /  תפונקציי הפעלת
נורת ניקוי המסנן. כיבוי 

  והחזקה לחצן(בלחיצה על ה
  שניות) 3 למשך

⑦  

  

או ביטול (בלחיצה על  אישור  הגדר / בטל לחצן
  3והחזקה למשך  לחצןה
קוצב  תפונקציי) של ניותש

  הזמן
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  פונקציות בסיסיות 02

  בסיסית של המזגן ההפעל

  .]Mode[ בחירת מצב הפעלה של המזגן באמצעות לחצן

Auto – אוטומט   

נוחות  קבלת המזגן עבור מאוורר הירותמהטמפרטורה ואוטומטי של  כיווןזאת מאפשרת  פעולה

  מיטבית.

 רוח קרה וחזקה. כשהטמפרטורה בביתייצר מהמכשיר  ,בבית גבוהה מאוד כשהטמפרטורה ⊲

  .את הטמפרטורה בהתאם ומייצב מפחית את מהירות הרוחהמזגן  ,יורדת

Cool – קירור 

מהירות המאוורר, הטמפרטורה וזרימת של  ווןיכזו מייצרת רוח קרה.  מצב פעולה זה מאפשר  פעולה

  .הרצוייםהאוויר 

Dry – ייבוש 

  .את הלחות העודפת מורידהזאת  פעולה

Fan – אוורור 

  .  המזגן לא יקרר ולא יחמם.זאת מייצרת רוח, בדומה למאוורר פעולה

Heat – חימום 

  .זאת מייצרת רוח חמימה פעולה

לפרקי לייצר רוח לחלוטין להפסיק  עשויהפעולת החימום, מערכת המזגן  תחילתלאחר  מיד ⊲

  מנשיבת רוח קרה.כדי להימנע ב זמן קצרים

 הפשרה מחוון ⊲

המחוון . היחידה החיצונית במהלך פעולת חימום בהפשרתהמחוון נדלק כשמתחילים  −

פעולת זמן ב(היחידה הפנימית לא מייצרת רוח  מסתיימת. כשההפשרה נכבה

  ).ההפשרה

בהפסקת פעולת החימום, המזגן משהה את הפסקת זרימת האוויר החם לצורך העברת  ⊲

 ביחידה לחלל הממוזג. הצבורשארית החום 

  בפעולת קירור במהלך פעולת חימום, פעולת החימום מבוטלת. הבחירב ⊲
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  בסיסית של המזגן ההפעל

  

  כדי להפעיל את המזגן. לחצןעל  צולח
  
  

פעולה המצב לבחירת  לחצןעל  צולח
  .הרצוי

  

  

�  �  
  

  

  

�  � 

  

  

 .מהירות המאוורלבחירת   לחצןעל  צולח

Auto – אוטומט 

  (אוטומטי) 

Cool – קירור  
    (אוטומטי) , (גבוה) (בינוני),  , (נמוך) 

Dry – ייבוש 
  (אוטומט)   

  

Fan – אוורור  
  (גבוה) (בינוני),  , (נמוך) 

Heat – חימום  
    (אוטומטי) , (גבוה) (בינוני),  , (נמוך) 
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 הרצויה. חדרהת טמפרטור לבחירת  לחצןעל ה לחץ

Auto – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של  אוטומטC° 18–30   

Cool – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   קירורC° 18–30  

Dry – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   ייבושC° 18–30   

Fan – אי אפשר לשנות את הטמפרטורה הרצויה   אוורור 

Heat – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   חימוםC° 16–30   
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 פונקציות מתקדמות 03

  בחירת כיוון זרימת האוויר

  זאת מאפשרת לשנות את כיוון זרימת האוויר למעלה ולמטה. פונקציה

  כדי להטות את הלהב למעלה ולמטה. ]Air Swing[ לחצןעל  לחץ

  

כדי  נוספתפעם  ]Air Swing[ לחצןעל  לחץ ⊲
 שהלהב לקבוע את כיוון זרימת האוויר בשעה

מגיע למיקום הרצוי. פעולת ההרמה/ההורדה 
 במקום. תיעצר של הלהב

 

  הערה
ביחידה פנימית  ]Air Swing[על  בלחיצה ⊲

האוויר לא יבוקר  זרימתבעלת תעלה, כיוון 

  תהבהב. נורה הו
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 בפעולה שקטה בחירה

  שקטה, הרעש של המזגן יופחת. בהפעלה

  והחזק אותו לחוץ למשך שלוש שניות כדי לבחור בפעולה שקטה. ]Quiet[ לחצןעל ה לחץ

  שניות. 3במשך  Cancelלביטול, לחצו על 

  

  

  הערה
  במזגן שאינו ]Quiet[ לחצןעל ה לוחציםאם 

נורה ה ,תומך בהפעלה שקטה 
  תהבהב. 

    

  

  

 מסנן איפוס

  

  

מופיע בשלט, נקה את המסנן ולחץ על   -כש ⊲
שלוש שניות כדי  במשך ]Filter Reset[ לחצן

  לאפס את משך השימוש במסנן
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 הפעלה -טיימר 

  כבויהיחידה הפנימית השכ

  

  
גדיר את כדי לה ]Timer[ לחצןחץ על ל .1

  . ההפעלהשעת 

פעם ] Timer[ לחצןכשלוחצים על  −
 .תהבהב ההפעלהשעת אחת, 

כדי   לחצןאו על   לחצןלחץ על  −
, משלושים ההפעלה שעתלכוונן את 

של  במרווחים דקות עד שלוש שעות
שעות  18עד  3- שלושים דקות, ומ

  של שעה אחת. במרווחים
כדי להשלים את  ]Set[ לחצןלחץ על  .2

  ההגדרה.

, הזמן ]Set[ לחצןכשלוחצים על  −
 המוגדר יפסיק להבהב.

בתוך  ]Set[ לחצןאם לא לוחצים על  −
לאחר שבוחרים את שלוש דקות 

, הזמן שהוגדר יבוטל. לכן יש השעה
קוצב הזמן  להתחלת הזמן לבדוק אם

  הוגדר.
] והחזק למשך שלוש Set[ לחצןלחץ על  ביטול
  שניות.

  

  הערה
פונקציית הפעלת המזגן באמצעות הטיימר 

  ניתנת לקביעה רק כאשר המזגן כבוי.
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  פונקציות מתקדמות 03

 כיבוי -טיימר 

 דלוקההיחידה הפנימית שכ

  

  
את  להגדירכדי  ]Timer[ לחצןחץ על ל .1

  . הכיבוי שעת

] פעם Timer[ לחצןכשלוחצים על  −
 .תהבהב ההפסקהשעת אחת, 

  לחצןאו על ה  לחצןלחץ על  −
 ,ההפסקהשעת כדי לכוונן את 

 משלושים דקות עד שלוש שעות
 3- של שלושים דקות, ומ במרווחים

של שעה  במרווחיםשעות  18עד 
  אחת.

כדי להשלים את  ]Set[ לחצןלחץ על  .2
  ההגדרה.

שעה , ה]Set[ לחצןכשלוחצים על  −
 פסיק להבהב.שהוגדרה ת

בתוך  ]Set[ לחצןאם לא לוחצים על  −
לאחר שבוחרים את שלוש דקות 

, הזמן שהוגדר יבוטל. לכן יש השעה
קוצב  להתחלת הזמן לבדוק אם

  הזמן הוגדר.
] והחזק למשך שלוש Set[ לחצןלחץ על  ביטול
  שניות.

  

  הערה
פונקציית כיבוי המזגן באמצעות הטיימר ניתנת 

  לקביעה רק כאשר המזגן פועל.

  
  

  

  

  


