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  הוראות הפעלה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1 . OFF/ON  כפתור הפעלה וכיבוי.  

  ) יידלקON( להדלקת היחידה  ON/OFFלחץ על לחצן

  ) יידלקOFF(כיבוי היחידה  פעם נוספת ל ON/OFFלחץ על לחצן

  . היחידה לא תחזור לעבודה ותישאר כבויה–אחרי הפסקת חשמל : הערה
  כוון טמפרטורה. 2

  .התצוגה תהבהב) -,(+לחץ על לחצני הכוון 

  ).-,(+כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצנים אלה 
  

3 .MODE    לחץ על לחצן . בחירת מצב עבודהMODEובחר :  

COOL –קירור   

HEAT –חימום   

COOL/HEAT –קירור אוטומטי / מצב חימום(autochange)  

FAN - אוורור בלבד.  

  . בהתאמה תהבהבCOOL או HEATם או קירור המילה כשיש דרישה לחימו: הערה
  

4 .FAN    לחץ על לחצן . בחירת מהירות מאווררFANובחר :  

LO –מהירות מאוורר נמוכה   

ME –מהירות בינונית   

HI –מהירות גבוהה   

LO,ME,HI - וטמפרטורה רצויה)טמפרטורת חדר (מהירות אוטומטית לפי הפרש טמפרטורה מצויה .  
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  . שעות' מטרת הטיימר לכבות את היחידה לאחר מס   לכיבוימרכיוון טיי. 4

  :להפעלת הטיימר בצע את הפעולות הבאות

  .10°C-כוון את הטמפרטורה ל -

  . יופיעו בתצוגהSET והמילה (10…1)  השעות– שניות 7לחוץ למשך  ON/OFFהחזק את לחצן  -

  .)-(-ו) (+כיבוי באמצעות הלחצנים להשעות עד ' בחר את מס -      

  ."0"- כוון את השעות ל– הטיימר לביטול -

  .  שניות לחזרה לתצוגה הרגילה30 אן המתן MODEלחץ על לחצן  -

  

  .C°10- וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ-  לחצניםנעילת . 5

  . לכניסה למצב נעילת לחצנים שניות15לחוץ למשך  MODEהחזק את לחצן  -

  ."LO"והתצוגה תתחלף בין הטמפרטורה הנמדדת והאותיות , ה תופיע בתצוגAux שניות המילה 15 לאחר -

  . שניות15 למשך MODE לשחרור הנעילה חזור על הלחיצה על לחצן -

  

 .והפעלת התצוגה המוארת' אופן תצוגת טמפ', כיול מדידת טמפ, לחימום וקירור' כוון גבולות טמפ  הגדרות טכנאי. 6

  .10°C- כוון את הטמפרטורה ל-

  . יופיעו בתצוגהHEATוהמילה גבול הטמפרטורה לחימום  – שניות 7לחוץ למשך  MODEהחזק את לחצן  -

  ).30°Cברירת מחדל ( כוון את גבול הטמפרטורה לחימום )-,(+ באמצעות הלחצנים -

  . יופיעו בתצוגהCOOLוהמילה  גבול הטמפרטורה לקירור - פעם נוספת MODE לחץ על לחצן -

  ).10°Cברירת מחדל ( כוון את גבול הטמפרטורה לקירור )-,(+ם  באמצעות הלחצני-

  .יופיע בתצוגה) ' מדידת טמפכיול (OFFSET- ה– פעם נוספת MODE לחץ על לחצן -

  ).6°C+…6-תחום  (OFFSET-ה כוון את )-,(+ באמצעות הלחצנים -

  . יופיעו בתצוגה"AF" או "AO" האותיות – פעם נוספת MODE לחץ על לחצן -

  : בחר בין)-,(+אמצעות הלחצנים  ב-

  - "AO" –אצויה ומצויה'  תצוגת טמפ  

- "AF" –תצוגת טמפ רצויה בלבד .  

  . יופיעו בתצוגה"BF" או "BO" האותיות – פעם נוספת MODE לחץ על לחצן -

  : בחר בין)-,(+ באמצעות הלחצנים -

  - "BO" – תאורה אחורית (BACKLIGHT)מופעלת .  

- "BF" –רית מופסקת תאורה אחו.  

  .  שניות לחזרה לתצוגה הרגילה30 אן המתן MODE לחץ על לחצן -

  


