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  הכנה

  אמצעי זהירות

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

  להשתמש במוצר כהלכה.

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

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

 

  
  יש לנתק את התקע מהשקע.    ההוראות. חרחובה למלא א

 
  לנסות. חל איסור 

  
  לפרק.חל איסור 

  ודא שהמכונה מחוברת להארקה כדי למנוע התחשמלות. 

  

  התקנה הנחיותאזהרה! | 

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

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

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

 או שריפה. התחשמלותלגרום לבעיות במוצר,  עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

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 עלולההתקנה כזאת  ⊲

  התקנה הנחיות זהירות! |

  לתמוך במשקלו.יכול משטח קשה ואחיד שהתקנת המוצר תיעשה על 

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

  אספקת חשמל הנחיותאזהרה! | 

  לכופף את כבל החשמל או למשוך אותו יתר על המידה. אין  
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  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 הפעולה מיד ולהתקשר למרכז השירות הקרוב

  .שריפהאו  התחשמלותלגרום ל עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

 אליכם. יש ליצור קשר עם מרכז השירות הקרובלהתקנה מחודשת, 

 .שריפהאו  התחשמלות, , נזילת מיםלגרום לבעיות במוצר עלולאי מילוי הוראה זאת  ⊲

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

  נוספות.ההתקנה ההבנייה ו

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

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

לגרום  עלולבמצב זה  במזגןמהחשמל ולהתקשר למרכז השירות. המשך השימוש 

 או נזק למוצר.  שריפה, התחשמלותל

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

  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

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

  מוצר.ל

  לפרק אותו. איןלהכות את השלט ו אין

  שלהן הוא נועד.למטרות אלא להשתמש במכשיר  אין

 .למיזוג אוויר מערכתעבור מוצר זה מיועד לשימוש אך ורק  ⊲

  בעזרת חפצים חדים. הלחצניםללחוץ על  אין

 .נזק לחלקיםאו  התחשמלותה לגרום לעלולהפעולה הזאת  ⊲
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 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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  מקרא תצוגות

  תצוגה

  

  
בלי לפתוח את מכסה השלט המחווט, תוכלו להדליק ולכבות את המזגן או להגדיר את  •

  הטמפרטורה הרצויה.
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  פונקציה  חיווי  סיווג

מידע 
ביחס 
  למזגן

① 
  

 פעולת המזגן חיווי

 פעולה שקטה חיווי   ②

③ 

  

טמפרטורת פנימית/טמפרטורה חיווי 
 מטרה 

④ 
  

 חיווי עוצמת משב הטמפרטורה

⑤ 

  

  חיווי צריכת חשמל/פחמן דו חמצני

⑥ 

  

 חיווי מהירות מאוורר המזגן

⑦ 

  

 חיווי בחירת הלהבים

 חיווי כיוון המשב (למעלה/למטה)   ⑧

מידע 
ביחס 
  לתזמון

⑨ 
  

 חיווי הגדרת לוח זמנים שבועי/חופשות

⑩ 
  

) או היום המתוכנן �היום הנוכחי (חיווי 
(_) 

	 	 
  חיווי מספר לוח הזמנים

	   חיווי ברירת המכשיר המתוזמן 	

	 	 
  זמן מתוזמןחיווי זמן נוכחי/שעון קיץ/

מידע 
ביחס 

למאוורר 
)ERV(  

	 	

 

  )ERVחיווי פעולת המאוורר (

	 	 
  חיווי פעולת ניקוי

	 	
 

  )ERVחיווי מהירות המאוורר (
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  פונקציה  חיווי  סיווג

 מידע
ביחס 

לפונקציות 
  נפוצות

	 	
 

חיווי פעולה לא תקינה/ניקוי מסנן (זמן 
  ניקוי מסנן)

	 	 
חיווי אזהרה לניקוי/בדיקה/נעילה 

  חלקית/נעילה מלאה של תיבת האבק

	 	
 

חיווי חיישן תנועה/מכסה פליטה/בקרת 
חיבור חיצוני/ניקוי אוטומטי/פעולת 

לחות/חיסכון באנרגיה/אספקת אוויר 
  חיצונית/בקרה מרכזית

	   S-Plasma Ionחיווי  	

	  פנימית דחיסות פחמן דו חמצנירמת חיווי  	

	   חיווי רמת לחות פנימית 	

	 	
 

חיווי הזמן שנותר עד לעצירה 
  ERVאוטומטית/השהיית 

  תאורה קבועה: שעה; מהבהבת: דקות -
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  יםנלחצ
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  סיווג
  

  פונקציה  לחצן

מידע 
ביחס 
  למזגן

① 
  

  לחצן הפעל/הפסק
ומפסיק את את המזגן  מפעיל

  פעולתו.

② 
  

  .לבחירת מצב הפעלהלחצן   לחצן מצב הפעלה

③ 

  

הגבהת/הנמכת 
  טמפרטורות

  

  את הטמפרטורה הרצויה. קובע
  

④ 
  

  מהירות מאוורר שינוי
משנה את מהירות המאוורר של 

  המזגן.

⑤ 
  

 זרימת  כיוון לחצן הסתת
  אוויר / שקט

משנה את כיוון זרימת האוויר מעלה 
  או מטה

⑥ 
  

  בודק את הטמפרטורה הפנימית.  לחצן טמפרטורה

⑦ 
  

  Sleepלחצן שקט/
עבור  Sleepבוחר פעולה שקטה או 

  המזגן

⑧ 
  

  לחצן לחות
מפעיל/מכבה את פונקציית הזרמת 

  ביחידה הפנימית Mini AHUלחות 

⑨ 
  

  לבקרה ספציפיתבוחר להב   לחצן להב

⑩ 
  

  לחצן חיישן תנועה
לכיבוי החשמל באופן אוטומטי כשאין 

  אף אחד בחדר

	 	  
  

הכנסת אוויר חיצוני בחירת פונקציית 
  הפנימית Mini AHU ביחידת
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  סיווג
  

  פונקציה  לחצן

מידע 
ביחס 

לפונקציות 
  מיוחדות

	 	  
  בחירת פונקציית לכיוון לוח זמנים  לחצן לוח זמנים

	 	  
  פונקציית ההגדרה המפורטת בחירת  לחצן להגדרת משתמש

	 	

  

  לחצני ניווט
ניווט בין פריטים או שינוי ערכי 

  הפריטים

	 	
  

  שומר את ההגדרות החדשות  לחצן הגדרה

	 	
  

  ESCלחצן 
חזרה למצב הכללי מלוח זמנים 

  למסכי הגדרות מפורטות

	 	  
  ביטול קביעת לוח הזמנים  Deleteלחצן 

	 	

  

  לחצן ניקוי אוטומטי
השתמשו בפונקציית הניקוי 

  האוטומטי במזגן שלכם

	 	

  

 [Co2/kWhלחצן 
חיווי כמות הפחמן הדו חמצני וצריכת 

  החשמל

	 	
  

  לחצן אתחול המסנן
כיבוי תצוגת ניקוי המסננים (אתחול 

  השימוש במסנן)

	 	

  

  S-Plasma Ionבחירה בפונקציית   S-Plasma Ionלחצן 

מידע 
ביחס 

למאוורר 
)ERV(  

	 	
  

  לחצן הפעל/הפסק
ומפסיק  )ERVהמאוורר (את  מפעיל

  את פעולתו.

	 	
  

  לחצן מצב הפעלה
עבור  לבחירת מצב הפעלהלחצן 

  .)ERVהמאוורר (

  
  

  .)ERV( משנה את מהירות המאוורר  מהירות מאוורר שינוי

    
  התחילו בפעולה חסכונית באנרגיה.  לחצן חיסכון באנרגיה

    
  לחצן ניקוי

בטיהור אוויר באמצעות בקרות בחרו 
  עומסי כניסה/יציאה
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תיכבה והיא  נורת    .Filter Resetלאחר ניקוי המסנן, יש ללחוץ על לחצן  •

 תידלק שוב במועד הניקוי הבא.

בלחיצה על לחצן פונקציונאלי שאינו נתמך על ידי היחידה הפנימית, תידלק נורית  •

. 

) מחובר לשלט רחוק מחווט, ERVכאשר המאוורר ( בלחיצה על לחצן  •
) להתחיל או להפסיק לפעול באותו הזמן או שרק המזגן ERVעשויים המזגן והמאוורר (

יפעל או יפסיק לפעול.  הגדרות היצרן קבועות להפעלה/עצירה סימולטנית.  (בהתקנת 
 , ההגדרה קיימת).השלט המחווט

להפעלה/עצירה סימולטנית, תוכלו לשלוט  ) מוגדריםERVלמרות שהמזגן והמאוורר ( •
) בנפרד באמצעות שימוש בשלט אחר (כגון שלט אלחוטי, שלט ERVבמזגן ובמאוורר (

  ) מלבד שלט רחוק מחווט.S-net miniמרכזי, 
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  מזגן

  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.

 ייצר רוח קרה וחזקה. כשהטמפרטורה בביתמהמכשיר  ,בבית גבוהה מאוד כשהטמפרטורה •

  .ומייצר את הטמפרטורה בהתאם הרוח עוצמתאת  מחליש המזגן ,יורדת

Cool – קירור 

  .הרצוייםמהירות המאוורר, הטמפרטורה וזרימת האוויר של  ווןיכזוהי פעולה נפוצה אשר מאפשרת 

  בבחירת פעולת חימום בזמן פעולת קירור, פעולת הקירור תתבטל. •

Dry – ייבוש 

  כדי לספק תחושה רעננה בימים גשומים. את הלחות העודפתביעילות  מורידהזאת  פעולה

Fan – אוורור 

  , כדי שתיהנו ממשב רוח מרענן.זאת מייצרת רוח, בדומה למאוורר פעולה

Heat – חימום 

  .לשימוש בסתיו או בחורף זאת מייצרת רוח חמימה פעולה

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

  מנשיבת רוח קרה.כדי להימנע ב קצרים

 הפשרה מחוון •

o  המחוון . היחידה החיצונית במהלך פעולת חימום בהפשרתהמחוון נדלק כשמתחילים

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

  ).ההפשרה

מהיחידה לצורך העברת שארית החום  מייצר רוחפעולת החימום, המזגן  המזגן לאחר בהפסקת •

 .הפנימית

  בפעולת קירור במהלך פעולת חימום, פעולת החימום מבוטלת. בחירהב •
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  לצורך הפעלת המזגן. לחצו על לחצן 

  לבחירת הפעולה הרצויה. לחצו על לחצן 

  

  לבחירת מהירות המאוורר. לחצו על לחצן 

Auto – אוטומט 

  )(אוטומט 

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

Dry – ייבוש 
  (אוטומט)   

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

Heat – חימום  
    )(אוטומט , (גבוה) (בינוני),  , (נמוך) 
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 הרצויה. חדרהת טמפרטור לבחירת  לחצןעל  צולח

Auto – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של  אוטומטC° 30–18  °1במרווחים של  

Cool – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   קירורC° 30–18  °1במרווחים של  

Dry – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   ייבושC° 30–18  °1במרווחים של  

Fan – אי אפשר לשנות את הטמפרטורה הרצויה   אוורור 

Heat – אפשר לכוונן את הטמפרטורה בטווח של   חימוםC° 30–18  °1במרווחים של  
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 כיוון זרימת האוויר
  

  מאפשרת לשנות את כיוון זרימת האוויר למעלה ולמטה. וז פונקציה

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

  

 ]Air Swing[  לחצןעל  צולח ⊲
כדי לקבוע את כיוון  נוספתפעם 

מגיע  שהלהב זרימת האוויר בשעה
למיקום הרצוי. פעולת 

 תיעצר ההרמה/ההורדה של הלהב
 במקום.

    

  

  

ביחידה פנימית בעלת תעלה, אי אפשר  •
 לחצןלכוון את כיוון האוויר.  בלחיצה על 

 ]Air Swing[ תידלק נורית ,
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 פונקציית בדיקת טמפרטורה פנימית
  

  הנוכחית.בדיקה של הטמפרטורה הפנימית מאפשרת  וז פונקציה

  לבדיקת הטמפרטורה הפנימית הנוכחית. ].Indoor Temp[  לחצןעל  צולח

  

תוצג הטמפרטורה הפנימית  ⊲
 הנוכחית.

שניות לאחר הצגת הטמפרטורה  3 ⊲
הפנימית, תופיע הטמפרטורה 

 שנקבעה.
    

  

  
ביחידות  דרהטמפרטורה הפנימית תוג •

 .C °0.5של 

הטמפרטורה הפנימית עשויות  •
למיקום התקנת  להשתנות בהתאם

 השלט המחווט.

תצוגת הטמפרטורה מכוונת  אם •
לטמפרטורה הפנימית ואתם לוחצים 

תידלק נורית  .Tempעל לחצן 

.  
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 בפעולה שקטה בחירה
ניתן לכוון כיבוי אוטומטי של המזגן לאחר  Sleep פעולתוב שקטה, הרעש של המזגן יופחת בהפעלה

  שש שעות, ללא צורך בעצירת המזגן באמצע הלילה.

  אותו לחוץ למשך שלוש שניות כדי לבחור בפעולה שקטה. והחזיקו ]Quiet/Sleep[ לחצןעל  צולח

  שניות או 3במשך  Cancelלביטול, לחצו על 

  

 Sleepכשבמזגן קיימת פעולה שקטה ופונקציית 

Auto – 
 אוטומט

 Quiet � Cancelהפעולה  על לחזוריש 

Cool – 
  קירור

 Quiet � Sleepהפעולה  על לחזוריש 
�Quiet/Sleep Cancel 

Dry – 
  ייבוש

 Quiet � Cancelהפעולה  על לחזוריש 

Fan – 
  אוורור

  Restrictedתידלק נורית 

Heat – 
  חימום

 Quiet � Sleepהפעולה  על לחזוריש 
�Quiet/Sleep Cancel 

  

 כשבמזגן קיימת פעולה שקטה בלבד

Auto – 
 אוטומט

 Quiet � Cancelהפעולה  על לחזוריש 

Cool – 
  קירור

 Quiet � Cancelהפעולה  על לחזוריש 

Dry – 
  ייבוש

 Quiet � Cancelהפעולה  על לחזוריש 

Fan – 
  אוורור

  Restrictedתידלק נורית 

Heat – 
  חימום

 Quiet � Cancelהפעולה  עללחזור יש 

  

 בלבד Sleepכשבמזגן קיימת פעולת 

Auto – 
 אוטומט

  Restrictedתידלק נורית 

Cool – 
  קירור

 Sleep � Cancelעל הפעולה לחזוריש 

Dry – 
  ייבוש

  Restrictedתידלק נורית 

Fan – 
  אוורור

  Restrictedתידלק נורית 

Heat – 
  חימום

 Sleep � Cancelעל הפעולה לחזוריש 

  
  

אם המזגן אינו תומך בפעולה  •
תידלק נורית , sleep-שקטה ו

בלחיצה על לחצן  
Quiet/Sleep.  
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 בהגברת לחות בחירה
כאשר  Mini AHUפונקציה זו מאפשרת לכם לבחור בפעולת הגברת הלחות של היחידה הפנימית 

האוויר היבש שבבית וכוונו את .  העשירו את Mini AHUהשלט המחווט מחובר ליחידה הפנימית 

  רמת הלחות הפנימית ליצירת סביבה פנימית מרעננת יותר.

  כדי להתחיל בפעולה של הגברת הלחות. Humidityכאשר המזגן דולק, לחצו על לחצן 

  

, ופעולת  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 הגברת הלחות תופעל.

  
  .Humidityלביטול, לחצו שוב על לחצן 

  

  

  

אם היחידה הפנימית כבויה או שאינה  •
הלחות ולחצתם על ת תומכת בפעול

תידלק נורית  ,Humidityלחצן 

.  
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 בחירת להבים
  בחרו בלהב הרצוי להגדרת פונקציית משב הרוח.

  כאשר המזגן דולק, 

  

לבחירת הלהב  Bladeלחצו על לחצן  .1
 להגדרת כיוון הרוח.

, התצוגה תגלול בין לחיצהבכל  ⊲

 

 
המספר המתייחס ללהב הרלוונטי יתחיל  ⊲

 להבהב.

 ]Air Swing[  לחצןעל  צולח .2
  לבחירת כיוון הלהב הנבחר מעלה/מטה.

  

  

בהתאם להגדרה מסוימת, ניתן לבחור  •
 להב אחר.

אם היחידה הפנימית כבויה או שאינה  •
 בחירת הלהבים תתומכת בפעול

תידלק נורית  ,Bladeולחצתם על לחצן 

.  
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 חיישן תנועה
  כבו את המזגן באופן אוטומטי כאשר אין אף אחד בחדר.

  להפעלת פונקציית חיישן התנועה. MDSלחצו על לחצן 

  

,  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 ופעולת חיישן התנועה תופעל.

  
  .MDSלביטול, לחצו שוב על לחצן 

  

  

  

אם היחידה הפנימית אינה תומכת  •
ולחצתם על  חיישן התנועהבפעולת 

תידלק נורית  ,MDSלחצן 

.  
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  צריכת אוויר מבחוץ
, תוכלו להפעיל את פונקציית צריכת האוויר Mini AHUליחידה הפנימית  מחוברכאשר שלט מחווט 

  .Mini AHUעבור היחידה הפנימית 

  .צריכת אוויר מבחוץלהפעלת פונקציית  OA Intakeלחצו על לחצן כאשר המזגן דולק, 

  

,  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 תופעל. והפעולה

  
  .OA Intakeלביטול, לחצו שוב על לחצן 

  

  

  

אינה כבויה או שאם היחידה הפנימית  •
 צריכת אוויר מבחוץתומכת בפעולת 

תידלק  ,OA Intakeולחצתם על לחצן 

  .נורית 
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  פונקציית ניקוי אוטומטי
  פונקציה זו תנקה באופן אוטומטי את המסנן שבתוך המזגן.

  לבחירת פונקציית הניקוי האוטומטי. Auto Cleanלחצו על לחצן 

  

,  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 תופעל. ופעולת הניקוי האוטומטי

  
  .Auto Cleanלביטול, לחצו שוב על לחצן 

  

  

  

אם היחידה הפנימית אינה תומכת  •
ולחצתם על  הניקוי האוטומטיבפעולת 

תידלק נורית  ,Auto Cleanלחצן 

. 

כאשר פונקציית הניקוי האוטומטי  •
פועלת באופן שרירותי על פי תפעול 

היחידה הפנימית, יופיע החיווי 

.  
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S-Plasma Ion  
  מסיר וירוסים, פטריות ואפילו חמצן פעיל באוויר הפנימי שלכם.

  .S-Plasma Ionלבחירת פונקציית  S-Plasma Ionלחצו על לחצן כאשר המזגן דולק, 

  

,  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 תופעל. S-Plasma Ionופעולת 

  
 Plasma Ion-Sלביטול, לחצו שוב על לחצן 

.  
  

  

  

אינה כבויה או שאם היחידה הפנימית  •
 S-Plasma Ionתומכת בפעולת 

 S-Plasma Ionולחצתם על לחצן 

 .תידלק נורית  ,

ייתכן שפונקציה זו לא תפעל במאוורר  •
)ERV אולם היא תוצג עם פונקציית ,(

S-Plasma Ion  מותקנת להפעלה
  ).ERVבמאוורר (
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  בדיקת צריכה/פחמן דו חמצני
מציג את כמות הפחמן הדו חמצני שנוצר להפקת החשמל הדרוש להפעלת המזגן וכן את צריכת 

  החשמל.

  כאשר המזגן דולק, 

  

 לחיצה אחת על
[CO2/kWh]   

על  שתי לחיצות
[CO2/kWh]  

שלוש לחיצות 
   [CO2/kWh]על 

מוצגת כמות 
 CO2-ה

  המופקת.

מוצגת צריכת 
  החשמל.

מוצגת 
הטמפרטורה 

    הרצויה

  
  פעם אחת. [CO2/kWh]לחצו על לחצן 

  

  
  .[CO2/kWh]לחצו פעמיים על לחצן 

  

אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך  •
 שניות, תוצג הטמפרטורה הרצויה. 10

אם היחידה הפנימית כבויה או שאינה  •
תידלק  ,CO2/kWhבתצוגת תומכת 

  .נורית 
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  )ERVמאוורר (

  )ERVאוורר (בסיסית של המ ההפעל

  .]Mode[ באמצעות לחצן המאווררבחירת מצב הפעלה של 

  

Heat-EX  

  שימוש באנרגיה הנפלטת בחימום או קירור פנימי.צמצום אובדן האנרגיה על ידי 

  שקט

  ).ERVשנגרם מפעולת המאוורר ( צמצום הרעש

Outing  

  ) כאשר אתם מחוץ לבית.ERVפונקציה זו מאפשרת לכם להפעיל את המאוורר (

 תבוטל. Outingאם שלט אחר משנה את מצב ההפעלה, פונקציית  •

By-Pass )מעקף(  

  מפעיל את הצריכה של אוויר חיצוני כדי שייכנס פנימה.

Auto (אוטומטי)  

  על פי מידת הזיהום באוויר הפנימי.ניתן לכיוון אוטומטי 

Purifier (מטהר)  

  מנקה ומטהר את האוויר שלכם.

 .IAQ-) לERVניתן להפעיל פונקציה זו לאחר חיבור המאוורר ( •

Heat-EX/Purifier  

  וטיהור. Heat-EXהפעלה בו זמנית של מצב 

By-Pass/Purifier  

  ניקוי האוויר על ידי צריכת אוויר צח מבחוץ.

  בעת הפעלת פונקציה זו.האוויר הצח מבחוץ יעבור טיהור 

Auto/Purifier  

  ) וניקוי בו זמנית.ERVפונקציה זו יכולה להפעיל מצב מאוורר (
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  ).ERVלצורך הפעלת המאוורר ( לחצו על לחצן 

  לבחירת הפעולה הרצויה. לחצו על לחצן 

).  (ההגדרה אפשרית ERVלמאוורר (הפעולה הבאה אפשרית רק בבחירת כל האופציות ביחס  •

 בהתקנת השלט המחווט).

  

  מהירות המאוורר. לשינוי לחצו על לחצן 

Heat-Ex  
 (נמוך)  �(טורבו)   �(גבוה)  

Quiet – אי אפשר לשנות את מהירות המאוורר  שקט 

Outing  
  (נמוך) 

By-Pass - מעקף  
  (נמוך)  �(טורבו)   �(גבוה)  

Auto – אוטומט  
  (נמוך)  �(טורבו)   �(גבוה)    

Purifier – מטהר  

 �(אוטומט)   � (טורבו)   �(גבוה)  
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  (נמוך)

Heat-EX/Purifier  
  (נמוך)  �(טורבו)   �(גבוה)  

By-
Pass/Purifier    (גבוה)�   (טורבו)�  (נמוך)  

Auto/Purifier  
  (נמוך)  �(טורבו)   �(גבוה)  

  

  �(גבוה)  - ) שלכם, תוכלו לבחור בERVבמאוורר ( CO2לאחר התקנת חיישן  

  .(נמוך) �(אוטומט)   �(טורבו)  

 )Outing(יוצא מן הכלל: פעולה שקטה, פעולת 
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  פעולת חיסכון באנרגיה
  

  צמצמו את הצריכה שלכם וחסכו כסף בחשבון החשמל.

  לבחירת פעולה החיסכון בחשמל. E.Saverלחצו על לחצן 

  

  ) והמזגן מחובריםERVכאשר המאוורר (
הטמפרטורה פונקציה זו משווה את  ⊲

באופן  תרהפנימית והחיצונית ובוח
-Byאו  Heat-EXאוטומטי את פעולת 

Pass .(מעקף) 
  

הגדרת ) מותקן בנפרד (ERVכאשר המאוורר (
  שונה) לטמפרטורהפעולת הקירור 

הטמפרטורה באמצעות ניתן לכוון את  ⊲
 לחצן הגדרת הטמפרטורה.

-Byאו  Heat-EXייבחר ויופעל מצב  ⊲
Pass  (מעקף) בהתאם לטמפרטורה

 הנבחרת.
 

  .E.Saverלביטול, לחצו שוב על לחצן 
  

  

  

  

ייתכן ופעולת חיסכון באנרגיה לא  •
תפעל במקרה של שליטה מרכזית, 
שליטה חיצונית או בשימוש במכסה 

 פליטה.

פעולת חיסכון באנרגיה אינה זמינה  •
  .כאשר המזגן מחובר בנפרד
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  ניקוי
  

מנעו כניסת ריחות ואבק לאזור בו אתם נמצאים על ידי הגדלת זרימת האוויר הנכנס מעבר לתפוקת 

  האוויר היוצא.

  לבחירת פונקציית הניקוי. Clean Up) דולק, לחצו על לחצן ERVכאשר המאוורר (

  

,  על המסך יופיע החיווי  ⊲
 ופעולת הניקוי תופעל.

  
  .Clean Upלביטול, לחצו שוב על לחצן 

  

  

  

) דולק או כאשר ERVהמאוורר (אם  •
פונקציית הניקוי אינה נתמכת ולחצתם 

תידלק נורית  ,Clean Upעל לחצן 

.  

S-Plasma Ion  
  

  פטריות ואפילו חמצן פעיל.בהפעלת הפונקציה לאיתור וירוסים, תוכלו להסיר וירוסים, 

  

מותקנת  S-Plasma Ionאם פונקציית  ⊲
) או ביחידה הפנימית ERVבמאוורר (

 נורית  שלכם, תידלק
תתחיל  S-Plasma Ionופונקציית 

 לפעול.
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  בקרת חיבור חיצוני משולב
  

  

) ליחידה הפנימית ERVבחיבור מאוורר ( ⊲
של המזגן, תוכלו להדליק או לכבות את 

) שלכם אם היחידה ERV( המאוורר
 הפנימית דולקת או כבויה.

גם בשליטה החיצונית, תוכלו להשתמש  ⊲
 )ERVבשלט כדי לשלוט במאוורר (

  
  

  בקרת חיבור מכסה פליטה משולב
  

  

 MINI AHU) או ERVכאשר המאוורר ( ⊲
הפנימי פועל במצב אחר, הדבר יופיע 
במקרה של חיבור משולב של מכסה 

הפליטה.  אם תשנו את הפעולה במהלך 
חיבור מכסה פליטה משולב, תופיע 

 הפעולה החדשה על המסך.
אי אפשר לשלוט במכסה הפליטה  ⊲

 באמצעות השלט.
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  הוראות מתקדמות

  הגדרת תוכנית שבועית

  והספקת הפעולה.ניתן לבחור יום ושעה להתחלת 

  

 .Scheduleלחצו על לחצן  .1
).  לחצו weekly( על המסך יופיע החיווי ⊲

 weeklyלבחירת   על לחצני
 .holiday-ו weeklyמתוך האופציות של 

  

  

לקביעת  Dayובחרו  לחצו על לחצן  .2
 התוכנית.

כדי לבחור את היום  לחצו על  ⊲
  שבת) –המתוכנן (ראשון 

  

לבחור מספר ימים לתוכניות  ניתן •
שונות.  במקרה זה, יש לעבור 

בלי  Schedule Deviceת לבחיר
  .לבחור את מספר התוכנית

  

עד להצגת מספר ההזמנה, לחצו על לחצן  .3

 ת.לבחירת מספר התוכני 

מספר כדי לבחור  לחצו על  ⊲
 תוכנית.

אם לא נבחרה תוכנית, יהבהבו שולי  ⊲
התיבה למספר התוכנית ומספר 

   .התוכנית

  

אם התוכנית כבר מוגדרת, יהבהבו  •
הריבועים סביב מספר התוכנית.  אם 

תרצו לשנות זאת, בחרו את מספר 
  התוכנית.

  

 Scheduleובחרו  לחצו על לחצן  .4
Device. 

לבחירת אופציה  לחצו על  ⊲
), מזגן או ERVמתוך מזגן + מאוורר (

 ).ERVמאוורר (
 Schedule Deviceניתן רק לבחור  ⊲

 שמחובר.
להלן טבלה ובה סדר ההגדרה על פי בחירת 

  ההתקן לתכנות.
  סדר תכנות  סיווג

מזגן + מאוורר 
)ERV(    

  מזגן

  )ERVמאוורר (
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 .PMאו  AM, בחרו אחרי לחיצה על  .5

או  AMלבחירת שעון  לחצו על  ⊲
PM. (יום/לילה)  

  

 .Hour, בחרו אחרי לחיצה על  .6

לבחירת השעה  לחצו על  ⊲
  בשעון.

  

 .Minute, בחרו את אחרי לחיצה על  .7

 הדקהלבחירת  לחצו על  ⊲
  בשעון.

  

, בחרו את תוכנית אחרי לחיצה על  .8
On/Off. 

 .Offאו  Onלבחירת  לחצו על  ⊲
  .15-ו 14, עברו לסעיפים Offבבחירת  ⊲

  

, בחרו את מצב אחרי לחיצה על  .9
 ההפעלה הרלוונטי למזגן.

זמינה קיימת רק לתזמון אפשרות זו  ⊲
 הפעלת המזגן.

, (Auto)לבחירת  לחצו על  ⊲
)Cool ,((Dry) ,(Fan) ,(Heat) על פי  .

האופציה שנבחרה, לעיתים אין אפשרות 
לבחור הפעלה אוטומטית או חימום.  

  התוכנית זמינה בהתקנת שלט חוטי)(

  

 לבחירת הטמפרטורה הרצויה. לחצו על  .10
רק לתזמון קיימת אפשרות זו זמינה/ ⊲

 הפעלת המזגן.

לכיוון הטמפרטורה  לחצו על  ⊲
.  אי אפשר לקבוע C1°במרווחים של 

את הטמפרטורה הרצויה בהפעלת 
  המאוורר.
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, בחרו מהירות אחרי לחיצה על  .11
 המאוורר.

קיימת רק לתזמון אפשרות זו זמינה/ ⊲
הפעלת המזגן או כאשר מצב ההפעלה 

 .Cool/Fan/Heatהוא 

לבחירת מהירות  לחצו על  ⊲
), Lowהמאוורר על פי הסדר של (

)Medium) ,(High) ,(Auto אין  .(
אפשרות להגדיר את מהירות המאוורר 

  בבחירת מצב אוטומטי או יבש.

  

, בחרו את מצב אחרי לחיצה על  .12
 )ERVההפעלה של המאוורר (

אפשרות זו זמינה קיימת רק לתזמון  ⊲
 .Heat-Exהפעלת 

לבחירת מצב הפעלת  לחצו על  ⊲
ERV. 

  

  

, בחרו מהירות אחרי לחיצה על  .13
 ).ERVהמאוורר (

אפשרות זו זמינה קיימת רק לתזמון  ⊲
 .Heat-Exהפעלת 

לבחירת מהירות  לחצו על  ⊲
), Highשל ( הסדרהמאוורר על פי 

)Turbo) ,(Medium.  

  

להשלמת התוכנית  Setלחצו על לחצן  .14
 השבועית.

יישמר  והנתוןליום הנבחר מופיע '_'  ⊲
בתוך שלוש שניות (למשל, ביום שני, 

 .)יופיע החיווי 
לקביעת תוכניות נוספות, התחילו שוב  ⊲

  .holiday-ו weeklyבמסך 

 By-Passליציאה ממצב  Escלחצו על  .15  
  (מעקף).

  

  

אם  תרצו לבטל את התוכניות  •
השבועיות בזמן הגדרתן, לחצו על 

 .Escלחצן 

תוכלו עדיין בהגדרת "שליטה מרכזית"  •
לקבוע תוכנית שבועית, אבל היא לא 

  תיושם בפועל.
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  הגדרת חופשות בתוכנית שבועית

  ניתן לבחור חופשות במהלך התוכנית השבועית.

  בהגדרת חופשה, התוכנית השבועית לא תפעל.

  

 .Scheduleלחצו על לחצן  .1
).  scheduleעל המסך יופיע החיווי ( ⊲

לבחירת  לחצו על לחצני 
Holiday  מתוך האופציות שלweekly ו -
holiday. 

  

  

לקביעת  Dayובחרו  לחצו על לחצן  .2
 .השבועית התוכניתהחופשה במהלך 

ימי כדי לבחור את  לחצו על  ⊲
  שבת) –(ראשון  החופשה

  

לבחור מספר ימים לתוכניות  ניתן •
  שונות. 

  

להשלמת החופשות  Setלחצו על לחצן  .3
   בתכנית השבועית.

  

 By-Passליציאה ממצב  Escלחצו על  .4
  (מעקף).

  

אם תרצו לבטל את החופשה  •
בתוכנית השבועית במהלך קביעת 

 .ESCהחופשה, לחצו על לחצן 

ניתן לקבוע את החופשות בעזרת  •
  התאריכים בחיווי השבועי '_'.

החיווי השבועי '_' לתאריכים  •
  הקבועים כחופשות ייעלמו מהמסך.
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  תוכנית שבועית ביטול

  לבחור חופשות במהלך התוכנית השבועית.ניתן 

  בהגדרת חופשה, התוכנית השבועית לא תפעל.

  

 .Scheduleלחצו על לחצן  .1
 )scheduleעל המסך יופיע החיווי ( ⊲

 .תהבהב Weeklyונורית 
  

  

 לביטול. Day, בחרו אחרי לחיצה על  .2

היום לבחירת  לחצו על  ⊲
  המתוכנן.

  

 Schedule, בחרו אחרי לחיצה על  .3
Number .לביטול 

לבחירת מספר  לחצו על  ⊲
  ).1-6תוכנית (

  

לביטול התוכנית השבועית  Deleteלחצו על  .4
  שקבעתם.

    

  

לשמירת ביטול התוכנית  Setלחצו על  .5
 השבועית.

 
    לחזרה למצב הכללי. Escלחצו על  .6
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  תוכנית שבועית מחיקת

  שלכם. ניתן להפעיל את כל התוכניות השבועיות השמורות בשלט המחווט

  

 במשך חמש שניות. Deleteלחצן לחצו על  .1
כל הגדרות התוכנית השבועית  ⊲

  תימחקנה.

  

אין אפשרות להשיב הגדרות לאחר  •
מחיקת תוכנית שבועית באמצעות 

, אז תיזהרו בשימוש Deleteלחצן 
   בפונקציה זו.
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  הגדרת פונקציות נוספות

  כיצד לקבוע פונקציות נוספות

  

 .User Setלקביעת ההגדרות המפורטות, לחצו על לחצן  .1

 .Main Menuועל המסך יופיע  User Setתיכנסו למצב  ⊲
 

 בשלט המחווט שבעמוד הבא לבחירת התפריט הרצוי. User Setעיינו ברשימת  .2

לבחירת מסך התפריט  , בחרו במספר התפריט הראשי ולחצו על בלחיצה על   ⊲
 המשני.
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קביעת לבחירת מסך  ולחצו על  המשני, בחרו במספר התפריט בלחיצה על  ⊲
  הנתונים.

 בתפריט ההגדרות תוצג ההגדרה הנוכחית. ⊲
  עיינו בטבלה להגדרת הנתונים. ⊲

  למעבר להגדרה הבאה. , שנו את ההגדרות ולחצו על בלחיצה על  ⊲
 לשמירת ההגדרה ויציאה למסך תפריט המשנה. Setלחצו על  ⊲
 לחזרה למצב הכללי. Escלחצו על  ⊲

  

  
 .SEG-לקביעת טווח השימוש ב , תוכלו להשתמש בלחצנים םהנתוניבהגדרת  •

ליציאה למסך תפריט המשנה מבלי לשמור את  ESCבעת קנפוג ההגדרה, לחצו על  •
  ההגדרה.
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תפריט 
  ראשי

תפריט 
  משני

  יחידה  טווח  ברירת מחדל  SEGניצול   פונקציות

  שעה 1  שעות 0-12  0  1.2  קביעת/בדיקת כיבוי אוטומטי    1

  )C(°גבולות טמפרטורה     2
  C°16-30 C°1  16  1.2  גבול תחתון

  C°18-30 C°1  30 3.4  גבול עליון

3    

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  1  נעילת הכול

  נעילת לחצן חלקי

  נעילת הפעלה
  On/Offלחצן 

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  2

בחירת נעילת לחצן 
  פעולה

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  3

נעילת לחצן קביעת 
  טמפרטורה

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  4

נעילת לחצן 
  מהירות מאוורר

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  5

נעילת לחצן קביעת 
  תוכנית

  -  נעילה-1פתיחה, -0  0  6

4  

  YY,MM,DD  00-99/1-12-1-31  13/01/01 1,2/3,4/5,6  הגדרת טמפרטורה נוכחית (שנה, חודש, יום)  1

  AM/PM/1,2/3,4יום/  הגדרת זמן נוכחית (יום, שעה, דקה)  2
יום 

  PM/12/00ג'/
- AMשבת/- יום א'
PM/0-12/0-59  

יום, שעה, 
  דקה

5  

  שימוש בשעון קיץ ושיטות הגדרה  1
  0  1  שעון קיץ (כן/לא)

-1לא בשימוש, -0
  בשימוש

-  

שיטת יישום שעון 
  קיץ

  -  יומי- 1שבועי, -0  0  2

2  
 תחילת שימוש בשעון קיץ (שבועי) 

 (? חודש, יום ?)
1,2/4 03/F  

 F,1-12/1-4חודש 
  שבוע (שבוע אחרון)

-  

3  
 הפסקת שימוש בשעון קיץ (שבועי) 

  (? חודש, יום ?)
1,2/4  10/F  

 F,1-12/1-4חודש 
  שבוע (שבוע אחרון)

-  

4  
 ) יומיתחילת שימוש בשעון קיץ (

  (? חודש, יום ?)
1,2/3,4  03/22  

-1דצמבר/יום - ינואר
31  

  חודש, יום

  5  
 ) יומיתחילת שימוש בשעון קיץ (

  (? חודש, יום ?)
1,2/3,4  09/22  

-1דצמבר/יום - ינואר
31  

  חודש, יום
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תפריט 
  ראשי

תפריט 
  משני

  יחידה  טווח  ברירת מחדל  SEGניצול   פונקציות

6    

  שנייה 1  שניות 0-30  5  1,2  קביעת/בדיקת תאורה אחורית

  1  3  (ירוק) (כן/לא) LED-שימוש ב
-1לא בשימוש, -0

  בשימוש
-  

  1  4  (אדום) (כן/לא) LED-שימוש ב
-1לא בשימוש, -0

  בשימוש
-  

7    
) ERVהגדרת/בדיקת השהיית מאוורר (

) ERV[בשימוש בבקרת מאוורר (
  משולבת]

הפעלת השהיית 
  מאוורר (כן/לא)

1  0  
-1לא בשימוש, -0

  בשימוש
-  

  דקה 1  דקות 30-60  30  3,4  זמן השהייה

0    
  שחזור ברירות מחדל

  נוכחי)(מלבד שעון 
1  0  

-1לא בשימוש, -0
  שחזור

-  

  

  
 אם היחידה הפנימית אינה תומכת בפונקציה זו. NONEעל המסך יופיע  •

 במקרים מסוימים, ייתכן שאי אפשר יהיה לקבוע הגדרה למרות שהיא קיימת ביחידה.

  תרגלו שינוי זמני של שעונים בעונת הקיץ.שעון קיץ:  •
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  הגדרות שעון נוכחי (דוגמה)

  

 .User Setלחצו על לחצן  .1
יוצג התפריט הראשי ותוכלו ללחוץ על  ⊲

, אשר יקבע את 4לבחירת מס'  
 השעה הנוכחית.

  

  

לבחירת שנה, חודש, יום  על  לחצו .2
 בתפריט המשנה.

.  ניתן 1מס' לבחירת  לחצו על  ⊲
  לשנות את הגדרת השנה/חודש/יום.

  

 לבחירת שנה. לחצו על  .3

-00לבחירת השנה ( לחצו על  ⊲
99(  

  

 לבחירת חודש. לחצו על  .4

-01לבחירת החודש ( לחצו על  ⊲
12(  

  

 לבחירת יום. לחצו על  .5

-01לבחירת היום ( לחצו על  ⊲
31(  
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להשלמת הגדרת שנה, חודש,  Setלחצו על  .6
 יום.
שינויי ההגדרות יישמרו ותוכלו לצאת  ⊲

  לתפריט המשנה.

  

, שעה, PM/AMבתפריט המשנה, בחרו יום,  .7
 דקה

. ניתן 2מס' לבחירת  לחצו על  ⊲
  , שעה, דקה.PM/AMלהגדיר את היום, 

  

 לבחירת יום. לחצו על  .8

-ראשוןלבחירת היום ( לחצו על  ⊲
  )שבת

  

 .PMאו  AMלבחירת  לחצו על  .9

-ו AMלגלילה בין  לחצו על  ⊲
PM.  

  

 .שעהלבחירת  לחצו על  .10

-01( השעהלבחירת  לחצו על  ⊲
12(  

  

 .דקהלבחירת  לחצו על  .11

-00( הדקהלבחירת  לחצו על  ⊲
59( 

להשלמת הגדרת השעה  Setלחצו על  .12
 הנוכחית.

שינויי ההגדרות יישמרו ותוכלו לצאת  ⊲
 למצב הכללי.

  ליציאה למצב הכללי. ESCלחצו על  .13
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