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EP4/SW/ST/ETN, EP6/SW/ST/ETN, EP8/SW/ST/ETN 
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  הוראות הפעלה

 . יופיעו בתצוגה”OFF“ או ”ON“. כיבוי היחידה/ להדלקתOn/Offלחץ על לחצן   כיבוי/הפעלה .1

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

 :הבאים למעבר בין מצבי העבודה Modeלחץ על לחצן    עבודהימצב .2

Cool –המילה  ( קירורCoolתופיע בתצוגה  .( 

Heat –המילה  ( חימוםHeatתופיע בתצוגה .(  

Cool+Heat – המילים (לטמפרטורה   מעבר אוטומטי בין חימום וקירור בהתאםCoolו - Heat  יופיעו 

   .)בתצוגה יחד

Fan – כל זמן שהיחידה בפעולה,  המאוורר יעבוד ללא הפסקה– אוורור בלבד.  

  . יהבהבו בתצוגהHeat או Coolהמילים , כאשר יש דרישה לחימום או קירור  : ותהער      

  . תההב בתצוגהONהמילה , )השהיית הפעלה(כאשר הגנת מדחס מופעלת         

 . למעבר בין מהירויות המאווררFanלחץ על לחצן   מאווררמהירות  .3

Hi –מהירות גבוהה   

Me –מהירות בינונית   

Lo –מהירות נמוכה  

Hi+Me+Lo – מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה– מהירות אוטומטית .  

4. AUTO FAN  בלחיצה ארוכה על לחצן Fan  המילה –תתאפשר כניסה למצב זה Auto Fanתופיע בתצוגה . 

כאשר , מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר ( אך ורק כאשר המדחס עובדפועל המאוורר במצב זה

  .)המדחס מפסיק פעולתו כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה

 SETהטמפרטורה הרצויה תוצג והמילה ). -(-ו(+) כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים   כיוון טמפרטורה .5

  .טמפרטורת החדר תחזור ותוצג לאחר מספר שניות. וגהתהבהב בתצ
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  הגדרות טכנאי

 .כיבוי התצוגה המוארת/כיבוי הטרמוסטט והפעלת/אופן הפעלת', כיול מדידת טמפ, לחימום וקירור' כוון גבולות טמפ .1
  

  .10°C- כוון את הטמפרטורה ל-

  
  גבול טמפרטורה לקירור

  .פיעו בתצוגה יו"Cool"והמילה  לקירורגבול הטמפרטורה  – שניות 10לחוץ למשך  ]Mode[החזק את לחצן  -

  ).10°Cברירת מחדל  (לקירור כוון את גבול הטמפרטורה ]- [-ו[+]  באמצעות הלחצנים -

  

  לחימוםגבול טמפרטורה 
  . יופיעו בתצוגה"Heat"והמילה  לחימום גבול הטמפרטורה - פעם נוספת ]Mode[ לחץ על לחצן -

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

  

Offset –כיול טמפרטורה נמדדת   
  .יופיע בתצוגה) 'כיול מדידת טמפ (OFFSET- ה– פעם נוספת ]Mode[ לחץ על לחצן -

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

  

  כיבוי תצוגה מוארת/הפעלת
  . יופיעו בתצוגה"OFF" או "ON"והמילים  "BL" האותיות – פעם נוספת ]Mode[ לחץ על לחצן -

  : בחר בין]- [-ו[+]  באמצעות הלחצנים -

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

- "OFF" – תאורה אחורית מופסקת.  

  

 On/Off או Start/Stop –כיבוי הטרמוסטט /אופן הפעלת
  . יופיעו בתצוגה"OFF" או "ON"והמילים  "St" האותיות – פעם נוספת ]Mode[ לחץ על לחצן -

  : בחר בין]- [-ו[+]  באמצעות הלחצנים -

  - "ON" –  מצב פעולהStart/Stop –לאחר הפסקת חשמל היחידה תישאר כבויה .  

- "OFF" –  מצב פעולהOn/Off –לאחר הפסקת חשמל היחידה תחזור למצבה הקודם .  

  . רגילה שניות לחזרה לתצוגה ה30 אן המתן ]Mode[ לחץ על לחצן -
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03-RT – אופציה( שלט רחוק(  
  

  כללי

היוצר הרוטרפמט ןוויכ
טטסומרטה תלעפה
םינותנ תחילש וא/ו

הדובע בצמ תריחב

ררוואמ תוריהמ תריחב

היוצר הרוטרפמט תגוצת

הרוטרפמט תלאקס

ןועש

ררוואמ תוריהמ תגוצת

הדובע בצמ תגוצת

רמייט / ןועש ןוויכ

טטסומרטה יוביכ

דבלב רורווא
םומיח
רוריק
טמוטוא

הכומנ
תינוניב
ההובג
תיטמוטוא

רמייט

ליעפ

ליעפ אל

  
  

Auto Fan    

  .  יהבהב בתצוגה מספר פעמים עד שהסימן [Select]לחץ על לחצן  

  : עבור בין המצבים[-]- ו[+]באמצעות הלחצנים  

 - Auto Fanמופסק      - Auto Fanמופעל   

   המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד AUTO FANבמצב 

  ).מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר(

  .לשליחת הנתונים] On/Send[ ולחץ על וסטטטרמכווון את השלט ל 

      שעוןכיוון 

   .ה בתצוגו יהבהב”Clock Set“ המיליםעד ש] Select[לחץ על לחצן  

  . השעות יהבהבו–[+] לחץ על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

  . הדקות יהבהבו– [Select]לחץ שוב על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  

  .על מנת לחזור למצב תצוגה רגיל] Select[לחץ שוב על לחצן  

לשליחת ] On/Send[ ולחץ על לחצן טרמוסטטכווון את השלט ל 

  .הנתונים

  

      טיימרהכיוון 

על מנת .  בשעות רצויותטרמוסטטהטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של ה

  :ע את הפעולות הבאותיש לבצ, לכוון את הטיימר

 ”Program Start“ המיליםפעמיים עד ש] Select[לחץ על לחצן  

  .יהבהבו

  :כיוון שעת הפעלה

  . השעות יהבהבו–[+] לחץ על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

  . הדקות יהבהבו–] Select[לחץ שוב על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  

  :וון שעת הפסקהכי

 ”Program Stop“המילים עד ש] Select[לחץ שוב על לחצן  

  .ויהבהב

  . השעות יהבהבו–[+] לחץ על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

 . הדקות יהבהבו–] Select[לחץ שוב על לחצן  

  ].-[-ו[+] כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  

  :טרמוסטטלהפעלת הטיימר ושליחת הנתונים 

  . סימן השעון יהבהב–] Select[לחץ שוב על לחצן  

או ) אייקון שחור(בחר בהפעלה ] -[-ו[+] באמצעות הלחצנים  

  ).אייקון לבן(ביטול 

  .לחזרה למצב תצוגה רגיל] Select[לחץ פעמיים על לחצן  

לשליחת ] On/Send[ ולחץ על לחצן טרמוסטטכווון את השלט ל 

 .הנתונים

  

 התצוגה – שניות 10תבצעת פעולה בשלט במשך אם לא מ: הערה

  .תחזור למצבה הרגיל


