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  אמצעי זהירות

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

  להשתמש במוצר כהלכה.

  ות לגרום לפציעה חמורה או למוות.עלולת הובטיחותי שאינןסכנות או פעולות   אזהרה!

  ות לגרום לפציעה קלה או נזק לרכוש.עלולת הובטיחותי שאינןסכנות או פעולות   זהירות!

  
  את ההוראות.מלא חובה ל

 
  לנסות. סור יאחל 

  .התחשמלותודא שהמכונה מחוברת להארקה כדי למנוע  

  נתק את התקע מהשקע.יש ל 

 
  .לפרקסור יאחל 

  התקנה הנחיותאזהרה! | 

חברו את חוט החשמל לשקע בעל הספק בהתאם לנקוב במפרט המוצר או יותר והשתמש  

  להשתמש בחוט מאריך.בשקע למוצר זה בלבד.  בנוסף, אין 

עלול לגרום  כבל הארכהשימוש בשקע ביחד עם מוצרים אחרים תוך שימוש במפצל כוח או  ⊲

 להתחשמלות או שריפה.

 אין להשתמש בשנאי.  הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲

 אם עוצמת המתח/תדר/זרם שונה, הדבר עלול לגרום לשריפה. ⊲

  

 קיר חיצוני גבוה ממנו היא עלולה ליפול.אין להתקין את היחידה החיצונית על 

 אם היחידה החיצונית נופלת, הדבר עלול לגרום לפציעה, מוות או נזק לרכוש. ⊲

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, 

  .בו עלולה להתרחש דליפת גזהמכשיר במקום 

 או שריפה. התחשמלותלגרום ל עלולה כזוהתקנה  ⊲

  

  .הפיקודאין לחבר את כבל החשמל למסוף 

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲

ק יש לוודא שהמכשיר מוארק היטב.  אין להאריק את המוצר לצינור גז, צינור מים מפלסטי

  או קו טלפון.

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, שריפה התפוצצות או בעיות אחרות עם המוצר. ⊲
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  התקנה הנחיות זהירות! |

  יש למקם את המוצר באופן שהוא נגיש לשקע החשמל.

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או שריפה בשל נזילת חשמל. ⊲

  יכול לתמוך במשקלו.קשה ואחיד שמשטח התקנת המוצר תיעשה על 

 ולהינזק.עלול ליפול  הוא המוצר, אינו יכול לתמוך במשקל המשטחאם  ⊲

  אספקת חשמל הנחיותאזהרה! | 

משקעי החשמל ונקודות  ,כגון אבק או מים ,חומרים זרים לדאוג באופן קבוע להסרתיש 

  המגע באמצעות מטלית יבשה.

 יבשה.נתקו את התקע ונקו אותו במטלית  ⊲

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲

  

 חברו את השקע לתקע בכיוון הנכון כך שהכבל יורד לכיוון הרצפה.

בחיבור התקע בכיוון ההפוך, חוטי החשמל שבתוך הכבל עלולים להינזק והדבר עלול להוביל  ⊲

 להתחשמלות או שריפה.

  .למרכז השירות הקרוב אליכםבמקרה של נזק למוצר או לכבל החשמל, התקשרו 

  פגום, כבל פגום או שקע רופף. בתקעחברו היטב את השקע לתקע.  אין להשתמש   

  הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲

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

אין לתלות את כבל החשמל על חפץ ממתכת, להניח חפץ כבד על כבל   לקשור אותו.

החשמל, להחדיר את כבל החשמל בין חפצים או לדחוף את כבל החשמל אל תוך החלל 

  שמאחורי המוצר.

 או שריפה. להתחשמלות לגרום הדבר עלול  ⊲

  

 בניתוק הכבל מהחשמל, אין למשוך את כבל החשמל.

 תוך אחיזה בתקע.נתקו את הכבל  ⊲

 או שריפה. להתחשמלותאי מילוי הוראה זו עלול לגרום  ⊲

  

  אספקת חשמלהנחיות  זהירות! |

אם לא נעשה שימוש במזגן למשך זמן ממושך או במקרה של סופת ברקים/רעמים, נתקו את 

  .מהמפסק הראשיהחשמל 

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲
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  הפעלה הנחיות אזהרה! |

  .אליכם הקרוב השירות מרכז עם קשר ליצור יש, מוצף שהמכשיר במקרה  

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

  .אליכם מיד ולהתקשר למרכז השירות הקרובהמכשיר 

  .שריפהאו  התחשמלותללגרום  עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

וכולי) יש לאוורר את החדר מיד מבלי לגעת בכבל  LPGפרופן, במקרה של דליפת גז (כגון 

  החשמל.  אין לגעת במוצר או בכבל החשמל.

 אין להשתמש במאוורר. ⊲

 עלולים לגרום להתפוצצות או שריפה. שבבי אש ⊲

 אליכם. יש ליצור קשר עם מרכז השירות הקרובלהתקנה מחודשת, 

 .שריפהאו  תהתחשמלונזילת מים לגרום לבעיות במוצר,  עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

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

 נוספות.ההתקנה ה

תנאי זה מתקיים במיוחד אם תרצו להתקין את המוצר במיקום בלתי רגיל כגון אזור תעשייה  ⊲

מרכז השירות הקרוב או ליד הים, שם הוא חשוף למליחות באוויר.  נא ליצור קשר עם 

  אליכם.

  הפעלה הנחיותאזהרה! | 

 מכשיר בידיים רטובות.לגעת באין 

  .הפעלה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות ⊲

לאחר הוצאת המוצר מהאריזה, הרחיקו את כל חומרי האריזה מילדים היות וחומרי אריזה עלולים 

  להיות מסוכנים לילדים.

 הדבר עלול לגרום לחנק.אם ילד מניח שקית על ראשו,  ⊲

  או למשוך את המזגן בכוח מוגזם.אין להכות 

 .ול לגרום לשריפה, פציעה או בעיות במוצרהדבר על ⊲

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

 אין להשתמש בכל נתיך (כגון נחושת, חוטי פלדה כולי) מלבד נתיך סטנדרטי. ⊲

 צר או פציעה.ו, בעיות במשריפה, התחשמלותלגרום ל עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

  

את המכשיר מהחשמל מייד וליצור קשר עם אם חדר חומר זר למוצר, כגון מים, יש לנתק 

  מרכז השירות הקרוב אליכם.

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות או שריפה. ⊲
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  הפעלההנחיות  זהירות! |

כאשר מופיעה הודעת שגיאה או מתרחשת פעולה לא רגילה, הפסיקו מייד את פעולה 

  המוצר.

כאשר מתרחשת פעולה לא רגילה, כבו את המוצר, נתקו אותו מהחשמל והתקשרו למרכז  ⊲

שירות.  במקרה שתמשיכו להשתמש במוצר, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה וליקוי 

 במוצר.

ו להניח עליו חפצים (כגון כביסה, נרות דולקים, סיגריות דולקות, אין לעמוד על המוצר א  

 כלי מתכת וכולי). כלים, חומרים כימיים,

 אי מילוי הוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיה במכשיר או פציעה. ⊲

  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

  שלהן הוא נועד.למטרות אלא להשתמש במכשיר  אין

 מתוצרת סמסונג. למיזוג אוויר VRF מוצר זה מיועד לשימוש אך ורק במערכת ⊲

 להפעיל את המכשיר בידיים רטובות. אין

  .התחשמלותה לגרום לעלולהפעלה בידיים רטובות  ⊲

  לרסס חומרים נדיפים כגון קוטל חרקים על משטח המכשיר. אין

או ו/ התחשמלות, שריפהלגרום ל עלוללגרום לבני אדם, הוא גם  עלולמלבד נזק שהחומר  ⊲

  מוצר.נזק ל

  בעזרת חפצים חדים. המוצרללחוץ על  אין

  .נזק לחלקיםאו  התחשמלותלגרום ל עלול אי מילוי הוראה זו ⊲

 ניקוי הנחיות|  אזהרה!

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

  לניקוי המכשיר.

 .שריפהאו  התחשמלותצורה, נזק,  עיוותה לגרום לשינוי צבע, עלולפעולה כזאת  ⊲



 

6 
 

  On/Off LCDלחצן 
-המוצר במסך ה כבו או הדליקו את

LCD.  
נורית הפעלה ליחידה הפנימית 

  (כחול)
הצג אם יחידה פנימית דולקת או 

  כבויה
  נורית שגיאה (אדום)

  הצג שגיאה ביחידה פנימית

  SDחריץ כרטיס 
השתמשו בחריץ לגיבוי נתונים לכרטיס 

SD .או לעדכוני תוכנה  

  שמות החלקים

  קדמית תצוגה

  

  
דולק באדום, אירעה שגיאה במכשיר שנשלט על ידי שלט המגע  LED-אם ה •

 המרכזי.

  דולק בכחול, מכשיר שנשלט על ידי שלט המגע המרכזי דולק. LED-אם ה •

  

  קדמית תצוגה
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  שמות החלקים

  

  אחורית תצוגה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

במידה ושלט המגע המרכזי אינו מקבל קלט במשך זמן, הוא יעבור למצב הגנת  •
 אחורית). LCDמסך (כיבוי תאורת 

 במצב הגנת מסך, יבוא מצב הגנת מסך לסיום. ON/OFFבלחיצה על לחצן  •

  ", שלט המגע המרכזי עדיין פועל.OFFהאחורית " LCD-גם אם מצב תאורת ה •

  

  RS485טרמינל תקשורת 

  RS485טרמינל תקשורת 

השתמשו בו כדי לחבר את טרמינל 
של יחידה פנימית או  485התקשורת 

  חיצונית.

  פלט דיגיטליתטרמינל 

השתמשו בו כדי להפיק אות דיגיטלי (מצב 
  כיבוי/הדלקה של יחידה פנימית.

  )DI-1 / DI-2טרמינל קלט דיגיטלית (

השתמשו בהם לחיבור מכשיר המפיק אות 
  דיגיטלי (כגון גלאי אש).
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  פונקציות שלט המגע המרכזי

  )ופיקוח ( פיקוד

  של יחידות פנימיות מחוברות. פיקודיחידות השלט המגע המרכזי יכול לשלוט או לפקח על 

  הערות  תיאור  שליטהפריטי 

Turn All Off  כל המכשירים. כיבוי    

On/Off   הדלקה או כיבוי של יחידה
  .ERV  &DHWפנימית & 

  

Desired temp.   שליטה בטמפרטורה רצויה
  .DHWליחידה פנימית & 

  

Fan speed  .שליטה במהירות המאוורר    

Air direction  .שליטה בכיוון תנועת הרוח    

Mode   שליטה במצב הפעלה של יחידה
  .ERVפנימית או 

  

Remote Control   שליטה ברמה של שלט רחוק
  ).Cond/כיבוי/(הפעלה

  

Operation mode limit   מצב שליטה מסוים (קירור
  הגבלה)בלבד/חימום בלבד/ללא 

  

Heat upper limit   הגבלת הטמפרטורה
  המקסימלית לחימום

  

Cool lower limit   הגבלת הטמפרטורה
  המינימאלית לקירור

  

Additional function  שליטה בחיישן תנועה ו-SPI    

  

• ERV ,מאוורר :DHW :לאספקת מים חמים פיקוד  

 ניתן לבחור ולשלוט ביחידה פנימית אחת או יותר. ⊲

 , ניתן לכבות/להדליק את המכשיר.on/offבבחירת יחידה פנימית ובחירת  ⊲

לאחר בחירת יחידה פנימית ובחירת השליטה, ניתן לשלוט בפריטי שליטה רבים בהתאם  ⊲

 טמפרטורה, מצב וכולי. –לצורך 

 מציג את ההגדרה האחרונה במכשיר. פיקודלוח ה ⊲

הגבלת קירור או חימום, ניתנות לשליטה הפונקציות המיוחדות, כגון הגבלת מצב הפעולה,  ⊲

 בבחירת הפעולה המתקדמת.

  

  

 , אך יוצגו המכשירים שבתוך אותו אזור.כאשר יש רק אזור אחד, הוא לא יוצג •

  לפרטים אודות האייקונים, יש לעיין במקרא. •
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  פונקציות שלט המגע המרכזי

  )     לוח זמנים (

  לקבוע לוח זמנים ביחס לנתוני ההפעלה של יחידה פנימית.באמצעות שלט המגע המרכזי ניתן 

 לוחות זמנים בשבוע. 10ניתן להגדיר מקסימום של  ⊲

 אירועים. 10לוח זמנים אחד יכול לשלוט במקסימום  ⊲

 בהגדרת יום ללא לוח זמנים, יושבתו כל לוחות הזמנים באותו היום. ⊲

  

 יצירת לוח זמנים

 .Newלחצו על לחצן  .1

 זמנים. פריטים לקביעת לוח .2

  הערות  תיאור  פריטים

Name  .בחרו את שם לוח הזמנים    

Indoor Unit  
בחרו את היחידה הפנימית 

  שתתווסף לרשימת לוח הזמנים.
  

Schedule   בחרו את היום להפעלת לוח
(א', ב', ג', ד', ה', ו', הזמנים 

  שבת)

  

Event   בחרו הפעלה של יחידה פנימית
  שתישלט על פי לוח זמנים.

 קבעו את זמן השליטה •

 On/Offהגדירו  •

הגדירו את הטמפרטורה  •
 הרצויה.

 הגדירו את מצב ההפעלה. •

 .ERVהגדירו את מצב  •

  בחרו את השימוש בשלט. •

  

 לוח זמנים שינוי

  .Scheduleבחרו את לוח הזמנים אותו תרצו לשנות על מנת לעבור למסך השינוי במסך 

  לבדוק את התוכן.אי אפשר לשנות לוח זמנים פעיל, אפשר רק 

 לוח זמנים מחיקת

 )       למחוק. (בחרו את לוח הזמנים אותו תרצו  .1

 .  אי אפשר למחוק לוח זמנים פעיל.Deleteלחצו על לחצן  .2

 לוח זמנים הפעלת/עצירת

  הערות  תיאור  לחצנים

  

  מצב הפעלה
  

  
  מצב עצירה

  

  לחצו על הלחצנים להפעלת או עצירת לוח הזמנים.
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 מוחרגהגדרת יום 

  שבמסך לוח הזמנים. Excluded Dayלחצו על לחצן 

 מוחרגהוספת יום  .1

 בחרו בלוח השנה את היום אותו תרצו לקבוע כיום ללא הפעלה )1

 )( Addלחצו על לחצן  )2

  

  תיאור  פריטים

  
  יום נבחר

  
  יום נוסף

  
  מעבר חודשי

  
  מעבר שנתי

  השנה הנוכחי.בחרו או בטלו את כל אירועי יום א' בלוח   

  בחרו או בטלו את כל אירועי יום שבת בלוח השנה הנוכחי.  

 מחיקת יום מוחרג .2

 )       אותו תרצו למחוק. ( היום המוחרגבחרו את  )1

  .)        ( Deleteלחצו על לחצן  )2

 שמירת יום מוחרג .3

 .Saveלאחר קביעת כל ההגדרות, לחצו על לחצן  )1

 ההגדרה. לחצו על לחצן (        ) לביטול )2
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  פונקציות שלט המגע המרכזי

  )       ( הגדרות

 הגדרות מערכת

 נעילה .1

 ת במצב של נעילת מסך.ן סיסמה כאשר התאורה האחורית דולקנעילת מסך: תידרשו לסמ  ⊲

מסוימים כדי שמשתמשים אחרים לא יוכלו לשנות את  פיקודלוח הפעלה: ניתן לנעול פרטי נעילת  ⊲

 הפריטים הנעולים.  למשל, משתמש אינו יכול לשנות את מצב ההפעלה שנעלתם.

נעילת תפריט: משתמש חייב אימות כדי להשתמש בפונקציה של שלט המגע המרכזי המוגדר  ⊲

 .בנעילת תפריט.  כאשר התפריט נעול, יוצג חיווי (    )

  סיסמה .2

ע המרכזי חייב אימות סיסמה להפעלת פונקציות אליהן מוגבלת גישת משתמשים שלט המג ⊲

 אחרים כגון מעקב, אתחול מערכת וכולי.

 הגדירו את הסיסמה לאימות. )1

 '.0000ברירת המחדל היא ' )2

  אופציות היחידה הפנימית .3

-.  במידה ומצב זה מסומן בAuto:  משתמש יכול לבחור במצב זה בהגדרת מצב Autoמצב  ⊲

Disable.משתמש אינו יכול לבחור במצב זה , 

או  0.5, 1שלב בקרת טמפרטורה: ניתן לקבוע את בקרת הטמפרטורה של היחידה ברמה של  ⊲

 .1-, יחידת בקרת הטמפרטורה תהיה קבועה בפרנהייט.  אם הטמפרטורה מוצגת במעלות 0.1

 .פרנהייטו יחידת טמפרטורה: ניתן להגדיר את יחידת הטמפרטורה במעלות צלזיוס א ⊲

 

  שפה .4

שלט המגע המרכזי תומך בהולנדית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, יוונית, הונגרית, איטלקית,  ⊲

 קוריאנית, פולנית, פורטוגזית, סלובקית, ספרדית וסינית.

 

  הגדרת יום ושעה .5

⊳ Date/Time 24: ניתן להגדיר את היום והשעה בשלט המגע המרכזי.  ניתן להגדיר גם בשעון 

 שעות.

  

  

  בהקלדה שגויה של התאריך והשעה, לוח הזמנים לא יפעל בהתאם לרצונכם. •

  

בחרו אזור זמן: תוכלו לבחור אזור זמן למדינה מסוימת.  שעון הקיץ במדינה הנבחרת  ⊲

)    ( - יתעדכן באופן אוטומטי.  בהגדרת שעון קיץ, החיווי בחלק העליון של המסך ישתנה מ

 .)    ( -ל
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  הגדרות מסך .6

 של שלט המגע המרכזי. LCD-בהירות: ניתן להגדיר את בהירות מסך ה ⊲

 כיבוי תאורה אחורית: ניתן להגדיר את פרק הזמן לכיבוי התאורה האחורית. ⊲

  

  קביעת ועריכת אזור .7

שלט המגע המרכזי יכול לשלוט ביחידות הפנימיות המותקנות על ידי הגדרת אזור או שינוי שם  ⊲

 של אזור או יחידה פנימית.

כל המכשירים הנשלטים בשלט המגע המרכזי נכללים בקבוצה הנקראת אזור והיא מוצגת על פי  ⊲

 מכשיר).-עמוד- (אזור.  בכל עמוד יש מכשיר 3-ו 2, 1עמודים.  העמודים מוצגים לפי מספרים כגון 

 ר והעבירו את מיקום המכשיר.וזלהגדיר את האזור.  יצרו עמוד באי המשתמש יכול ⊲

 החיווי לאזור בהתאמה אישית.ניתן גם לעצב את  ⊲

  

  תפריט רשימת אזורים

  תיאור  פונקציה  חיווי
  

 
  ניווט בתוך אזור

ניווט בתוך אזור.  יוצג העמוד בתוך האזור והמכשירים בתוך 
 האזור

 

  יצירת אזור
אזורים.  האזור שהוגדר לא יימחק  12הגדירו אזור. ניתן ליצור עד 

  את האזור בלחיצה  קבאופן שרירותי אלא אם המשתמש מוח
 (מחיקת אזור)       על   

 
  מחיקת אזור

מחקו את האזור שנבחר על ידי משתמש.  אם קיים מכשיר בתוך 
 האזור, אי אפשר למחוק את האזור.

 

  שינוי חיווי
  ניתן לשנות את חיווי האזור.

 .פיקודלפרטים על חיווי האזור, יש לעיין במקרא השליטה וה 

 

  ניתן לשנות את שם האזור.  שינוי שם אזור

  
  שמרו אזור ששונה על ידי משתמש ואת הגדרת המכשירים. שמירה

  .ושחרורמש יכול לשנות את סדר האזורים על ידי גרירה משת •
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  פונקציות שלט המגע המרכזי

  תפריט בתוך אזור

ף יחידה לא משויךעמוד שלא   שליד מספר העמוד.   ניתן ליצור עמוד חדש בלחיצה על לחצן      

  ימחק באופן אוטומטי בעת השמירה.פנימית 

  תיאור  פונקציה  חיווי
  

  מחיקת עמוד 

  ניתן למחוק עמוד שאין בו מכשירים.

  
  אי אפשר למחוק עמוד שמכיל מכשירים. •

 

 
 ניתן להעביר מכשיר לאזור אחר.  העברת אזור

 
 ניתן להעביר מכשיר לעמוד אחר.  העברת עמוד

 
  קיבוץ

ניתן ליצור קבוצה למכשירים נבחרים כך שהמשתמש יוכל לראות 
אותם כקבוצה.  כאשר המכשירים הופכים לקבוצה, המכשיר 

 האחרון שנבחר יהיה המכשיר העיקרי אשר יוצג על המסך.

 
  ניתן להפריד את המכשירים שהפכו לקבוצה.  הפרדה

  
  ניתן לשנות את שם המכשיר. שינוי שם מכשיר

  
  שמירה

שמרו את האזור ששונה על ידי המשתמש ואת הגדרת 
  המכשירים.

  מש יכול לשנות את סדר המכשירים על ידי גרירה ושחרור.משת •

  

.  כאשר פיקודאזורים ויותר, רשימת האזורים תוצג במסך השליטה וה 2כאשר קיימים  •
  .פיקודקיים אזור אחד, לא תוצג רשימת האזורים במסך השליטה וה

  

  תקלותהיסטוריית  .8

  ניתן לעיין ברישום התקלות של מכשיר. ⊲

  DIתבנית  .9

 .DIניתן להגדיר כללים הפועלים על פי אות  ⊲
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  תיאור הפיקוד  תבנית

  אין פונקציה •  1

2  

 יתרחש כיבוי חירום., DI-1 ONבהקלדת אות  •

הפקודה תכבה את כל היחידות הפנימיות ותקבע שהיחידות הפנימיות אינן  •
 רחוק.נשלטות בשלט 

במצב כיבוי חירום, אי אפשר להשתמש בפקודת פיקוד המשתמש.  בנוסף, פקודת  •
הפקודה תפעל באופן , OFF-לוח הזמנים לא תפעל.  כאשר אות הפיקוד משתנה ל

  ).2לא יפעל בתבנית  DI-2רגיל.  (

3  

, כל OFFבהקלדת אות  DI-1 ONבהקלדת אות כיבוי כל היחידות הפנימיות  •
 הפנימיות דולקות.היחידות 

, תופעל השליטה מרחוק בכל היחידות הפנימיות DI-2 ONבהקלדת אות  •
  , תנוטרל השליטה מרחוק.OFFובהקלדת אות 

4  

 מוגדר כנתון הקליטה. DI-1/2המערכת תפעל כאשר אות  •

 תישלח לכל היחידות הפנימיות. ONמוגדר כנתון קליטה, פקודת  DI-1כאשר אות  •

תישלח לכל היחידות  OFFמוגדר כנתון קליטה, פקודת  DI-2כאשר אות  •
  הפנימיות.
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  הגדרות התקנה

  

  

  תפריט הגדרות ההתקנה מיועד למתקין מורשה בלבד. •

 

 וסריקהרשת  .1

שלט המגע המרכזי סורק את נתוני ההתקנה והסטטוס של כל המרכיבים המהווים את המערכת  ⊲

 צורך באימות משתמש.דקות.  לשימוש בפונקציה זו, יש  10במשך 

שעבורו הסריקה נסתיימה.  ניתן ) למכשיר  (       Show/Hideבנוסף, תוכלו לבחור באופציית  ⊲

 .Hideגם להסתיר את המכשיר שנמצא במהלך הסריקה באמצעות פונקציית 

 

  

 בביצוע סריקה בפעם הראשונה, כל המכשירים יהיו באזור אחד. •

  יישמרו גם לאחר ביצוע סריקה.פרטי האזור שעודכנו על ידי המשתמש  •
 

 גיבוי ושחזור נתונים .2

 ושחזרו את כל המידע מנתונים אלה. SDשמרו את כל המידע בשלט מגע מרכזי בכרטיס  ⊲

 לשחזור נתונים, יש צורך באימות משתמש. ⊲

 

  

לשלט המגע  SD-בשימוש בגיבוי ושחזור נתונים, עליכם להכניס את כרטיס ה •
  המרכזי.

 

 הגדרות מכשיר .3

באמצעות שלט המגע המרכזי ולשנות את כתובת התקשורת של  On/Offניתן לאפשר פיקוד של  ⊲

 שלט המגע המרכזי.
 

 אתחול מערכת .4

ניתן למחוק את כל פרטי המשתמש בשלט המגע המרכזי.  לשימוש בפונקציה זו, יש צורך  ⊲

 באימות משתמש.

  

  נתוני מכשיר

  

 המרכזי.פרטי גרסה: מוצגים נתוני הגרסה של שלט המגע  .1

 .[Device Information] – [Setting]-לפרטים על אודות מקור פתוח, עיינו ב .2
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  פתרון בעיות

  בטבלה שלהלן. יש לעייןלפני שתדווחו על תקלה במוצר, 

  פיתרון  מה לבדוק?  בעיה

-לא מופיע דבר במסך ה
LCD  

האם אספקת החשמל 
  נכונה?

לאחר בדיקת אספקת החשמל, חברו את 
  המכשיר שוב.

האם המוצר במצב הגנת 
  מסך?

כאשר המשתמש אינו מקליד נתונים במשך 
  יכבה באופן אוטומטי. LCD-זמן מסוים, ה

באמצעות לחצן  LCD-הדליקו את מסך ה
ON/OFF.  

יחידה פנימית אינה 
  פועלת

האם כבל התקשורת 
  מנותק?

בדקו שכבל התקשורת בין היחידה הפנימית 
  והיחידה החיצונית מחובר.

הטמפרטורה הרצויה 
  אינה עולה או יורדת.

האם הוגדרה מגבלת 
טמפרטורת החימום או 

  הקירור?

כאשר מוגדרת מגבלה לטמפרטורה, 
משתמש יכול לשנות את הטמפרטורה 

  הרצויה בטווח מגבלת הטמפרטורה.

  השלט רחוק אינו פועל.
האם השימוש בשלט 

  מוגבל?
, לא Disable RC-אם רמת השלט מוגדרת כ

לשלוט ביחידה פנימית באמצעות שלט  תוכלו
  אלחוטי או חוטי.

בקרת לוח הזמנים אינה 
פועלת בשעה 

  המוגדרת.

האם השעה המוגדרת 
במוצר שונה מהשעה 

  הנוכחית?

 – [Setting]כוונו שוב את השעה בתפריט 
[System Settings] – [Time & Date 

Settings].  

אי אפשר לשנות לוח 
  זמנים.

  .stopניתן לשנות את לוח הזמנים רק במצב   פעיל?האם לוח הזמנים 
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  מפרט המוצר

  לפני שתדווחו על תקלה במוצר, עיינו נא בטבלה שלהלן.

  MCM-A300N  דגם

  inch capacitive touch (800*480) 7  מסך

  Linux 2.6.35.3  מערכת הפעלה

CPU  IMx53  

  RAM: 512MB; ROM: 1024MB  זיכרון

  SDכרטיס   חריץ הרחבה

  לחצן אתחול, לחצן מגע  ממשק

  ידיגיטל, קלט דיגיטלי, פלט RS485  מסוף תקשורת

 מוצמד לקיר  סוג שימוש

  240V (50/60 Hz)~100  מתח

  

 עיצוב והגדרות המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת במטרה לשפר את איכות המוצר. ⊲

אלקטרוניקה בע"מ, לא יינתן במקרה של התקנה שלא על ידי טכנאי מוסמך מטעם סמסונג  ⊲

 שירות חינם.

כל עבודה נוספת, כגון הארכת כבלי המחיר ליש להשתמש בכבלים תקניים לעבודות חשמל ו ⊲

 , יכול על הלקוח.חשמל או התקנת מתגי חשמל נוספים

  

  מידות המוצר

 

  


