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התקנה ותיקונים למוצר זה יבוצעו על ידי טכנאי מוסמך או חברת  ⊲  אזהרה!

  מוסמכת. םשירותי

זה אין חלקי חילוף לשימוש המשתמש.  הנכם מתבקשים ר במוצ ⊲

 להתייעץ תמיד עם טכנאי מוסמך לביצוע תיקונים.

, נא להתייעץ עם טכנאי מוסמך בעניין ניתוק או במקרה של מעבר ⊲

  On/Off-התקנה של שלט ה

 .On/Off-וודאו כי הקיר חזק דיו כדי לתמוך במשקל שלט ה ⊲

 ים.הספק החשמלי המתאהתקינו את המוצר ב ⊲

לכבות את המזגן מיד,  יש ,וכולי) ריח שריפהתקלה ( במקרה של ⊲
לקבלת ייעוץ מטכנאי  לנתקו מהחשמל ולהתקשר למרכז השירות

   סמך.שירות מו
  

  זהירות
דליקים כגון שמן מכונות, דלק אין להתקין את המוצר בקרבת חומרים  ⊲

 או נפט.

גופריתי, מימן, אין להתקין את המוצר בקרבת גזים דליקים כגון גז  ⊲

 מתאן וכולי.

 בכל נוזל שהוא. On/Off-למלא את שלט האין  ⊲

 .אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות ⊲

 יש להימנע משימוש במוצרי התזה, כגון קוטלי חרקים, בקרבת המוצר. ⊲

  בעזרת חפצים חדים. הלחצניםאין ללחוץ על  ⊲

 שכן יתר על המידהאותם אין לכופף בעת התקנת כבלי החשמל,  ⊲

 הדבר עלול להביא לניתוק.

 אין להשתמש במוצר זה למטרות אחרות. ⊲

 אין לנקות את המוצר בחומרים כגון בנזין או תמיסות חומציות/ ⊲

  אלקליניות.
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  On/Offלשלט  תצוגה

  תצוגה קדמית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-נורית ההפעלה נדלקת גם במקרה שבו רק מזגן אחד המחובר לבקר ה � הערה

On/Off .דולק  

  תצוגה מהצד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

את מצב ההפעלה המתאים באמצעות מתג מצב ההפעלה  יש לבחור � הערה

  חימוםשמאפשר לכם לבחור בין מצבי קירור/אוטומט/

  כללית נורית הפעלה

 כללית הפעלהלחצן 

 לחצן כיבוי כללי

 הפעלהמחווני כיבוי/

 הפעלהלחצני כיבוי/

 אינדקס

 מתג מצב הפעלה
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  מצב ההפעלה קביעת

את מצב ההפעלה בעזרת מתג מצב ההפעלה.  ניתן גם לשלוט במצב ההפעלה  לקבועניתן 

  מזגן באמצעות השלט החוטי/האלחוטי.של ה

  

באמצעות מתג ו מצב הפעלה מתאים בחר .1
  מצב ההפעלה.

המזגן מופעל באמצעות  כאשר �  תוצאה:
, המזגן יפעל On/Off-שלט ה

במצב שנבחר במהלך השימוש 
 האחרון.

תבחרו באפשרות ו במידה -
Auto היחידה הפנימית תפעל ,

במצב ההפעלה שנבחר במהלך 
 השימוש האחרון.

הטמפרטורה הרצויה ומהירות  -
 לסטטוסהמאוורר יהיו זהים 

 ההפעלה האחרון בכל מצב
  .הפעלה

בקביעת מצב ההפעלה באמצעות  �  הערה  
לה, יש להפעיל פעמתג מצב הה

ולכבות את המזגן בעזרת לחצן 
 חליףעל מנת לה On/Off-שלט ה

את מצב ההפעלה לכל יחידה 
 .פנימית

בשימוש בדגם של משאבת חום,  �
היחידות הפנימיות המחוברות 

יכולות ליחידה חיצונית אחת אינן 
 לבצע "פעולות מעורבות".

"פעולות מעורבות" משמע  -
שהיחידות הפנימיות 

המחוברות ליחידה חיצונית 
פועלות במצבים שונים.   אחת

במילים אחרות, יחידות פנימיות 
ליחידה  המחוברותשונות 

חיצונית אחת פועלים במצב 
חימום, בעוד יחידות פנימיות 
  אחרות פועלות במצב קירור.
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  (המשך) מצב ההפעלה קביעת

  .On/Off-ההפעלה של היחידה הפנימית ושלט ה מסטטוסמצב ההפעלה מושפע 

 המזגן יכול לפעול במצב אחר מזה שהוגדר באמצעות מתג מצב ההפעלה. � הערה

הטמפרטורה הרצויה ומהירות המאוורר יהיו זהים לסטטוס ההפעלה האחרון  �

  הפעלה. בכל מצב

  בהפעלת היחידות הפנימיות במצב קירור או חימום

, On/Off-אם מצב ההפעלה שנקבע בשימוש האחרון הוא זהה למצב ההפעלה בשלט ה .1

 חידה הפנימית תפעל במצב ההפעלה שנקבע בשימוש האחרון.הי

 °30-ם היחידה הפנימית היא במצב חימום כשהטמפרטורה מכוונת לא � דוגמה 

במצב הפעלה של חימום, המזגן יתחיל לפעול במצב  On/Off-צלזיוס ושלט ה

  צלזיוס. °30חימום עם טמפרטורה קבועה של 

, On/Off- מצב ההפעלה בשלט המ אם מצב ההפעלה שנקבע בשימוש האחרון הוא שונה .2

 .On/Off-ההפעלה שנקבע בשלט ה היחידה הפנימית תפעל במצב

צלזיוס  °24-אם היחידה הפנימית היא במצב ייבוש כשהטמפרטורה מכוונת ל � דוגמה 

  במצב הפעלה של חימום, המזגן יתחיל לפעול במצב ייבוש. On/Off-ושלט ה

  Autoבהפעלת היחידות הפנימיות במצב 

הטמפרטורה הרצויה אם המזגן מופעל, הוא יפעל במצב ההפעלה שנקבע בשימוש האחרון.  

  ומהירות המאוורר יהיו זהים לסטטוס ההפעלה האחרון בכל מצב הפעלה.
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  On/Offהשימוש בשלט 

יכול לשלוט במספר קבוצות,  On/Off-שלט ה
  במספר.   16עד 

יחד עם זאת, לא ניתן לכוון את טמפרטורת 
  הקירור או להגדיר באמצעותו את הטיימר.

אם אתם משתמשים גם בשלט החוטי, 
 On/Offבראש השלט תופענה המילים 

Control.  

  

להפעלת כל המזגנים המחוברים לשלט  .1
  ).All ON, לחצו על לחצן       (On/Off-ה

  

נדלקת נורית ההפעלה בשלט  �  :תוצאה
 .On/Off-ה

כל המזגנים יפעלו במצב  -
ההפעלה שנבחר באמצעות 

  מתג מצב ההפעלה.

למזגן  On/Off- לכוון את שלט הכדי  .2
                 מסוים המחובר אליו, לחצו על לחצן 

        )Specific On/Off(  

  

נדלקות נורית ההפעלה של  �  :תוצאה
-הושל מחוון  On/Off-שלט ה
On/Off .השייך למזגן מסוים 

יופעל מזגן ספציפי במצב  -
ההפעלה שנבחר באמצעות 

  מתג מצב ההפעלה.

) לכיבוי כל All OFF(      לחצו על לחצן  .3
  .On/Off-המזגנים המחוברים לשלט ה

  

 


