
הלעפהה לנפ תנקתה

 ימינפה וקלח תיתחתה םימקוממ םירפמ'גה

.טוטרשב גצומש יפכ ,הלעפהה לנפ לש

 שגר םוקימ תעיבקל שמשמ JP2 רפמ'ג

.הרוטרפמטה

 תדדמנ הרוטרפמטה– חותפ רפמ'גה רשאכ

.(PS/CTU) ישארה סיטרכב

 תדדמנ הרוטרפמטה– רוגס רפמ'גה רשאכ

.(ETN-X500) הלעפהה לנפמ

הלעפהה לנפמ / (PS/CTU) ישארה סיטרכהמ הרוטרפמט תאירק

הלעפהלנפ

ETN-X500
1
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3

8

7

ישאר סיטרכ

(PS/CTU)
1

2

3

8

7

.הלעפהה לנפ רוביח ינפל ישארה סיטרכל חתמה תא קתנל שי :בושח

-

+

-

+
12VDC12VDC

םירוביח תמיכס

ךכוסמ לבכ
5x0.5 12VDC

.(PS/CTU) ישארה סיטרכב "8" קדהמל ךוכיסה תא רבחל שי
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.חיטה לע הנקתהל םאתומ הז הלעפה לנפ

 םיללכל םאתהב הלעפהה לנפ םוקימ תא עובקל שי

:םיאבה

 םיינוציח תוריק לע הלעפהה לנפ תא ןיקתהל ןיא .1

.ריווא ימרזל ףושחה םוקמב וא

 ףושחה םוקמב הלעפהה לנפ תא ןיקתהל ןיא .2

.הרישי שמשל

1.5 אוה הלעפהה לנפ תנקתהל לבוקמה הבוגה .3

.הפצירהמ רטמ

:הנקתהה ךילהת

.(PS/CTU) ישארה סיטרכהמ למשחה תא קתנ .1

 הלק הציחל י"ע לנפה תיזחמ לנפה בג תא דרפה .2

.הלעפהה לנפ לש ןוילעה וקלחבש תינושלה לע

 ןקתהו ,הלעפהה לנפ לש ירוחאה וקלח תא םקמ .3

.םיגרב השולש תועצמאב ומוקמל

 תועיפומה תוארוהל םאתהב םיטוחה תא רבח .4

.הז ךירדמב

 תישאר ,המוקמל הלעפהה לנפ תיזח תא םאתה .5

 ןכמ רחאלו לנפה תיתחתבש תוינושלה יתש

 ןוויכל הלק הציחל ךות ,ןוילעה וקלחבש תינושלה

.ריקה
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)D בצמב תויהל בייח JP4( שומישב
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Mode- הדובע בצמ תריחבOn/Off ןצחל– יוביכ/הלעפה

:הלועפ בצמ תריחבל MODE ןצחל לע ץחל

oהלימה– רוריק Cool הגוצתב עיפות.

oהלימה– םומיח Heat הגוצתב עיפות.

oםילימה– טמוטוא בצמ Cool ו-Heat בהבהי ליעפה בצמה( הגוצתב ועיפוי(.

oהלימה– דבלב רורווא Fan הגוצתב עיפות.

.הדיחיה תקלדהל On/Offןצחל לע ץחל

 יוביכל תפסונ םעפ On/Offןצחל לע ץחל

.הדיחיה

.הגוצתב ועיפוי OFF וא ON םילימה

הרוטרפמט ןוויכ

חופמ תוריהמ תריחב

 רדחב הרוטרפמטה רשאכ קספות חופמה תלועפ ,לעפומ AUTO-FAN בצמ רשאכ

.הקספה אלל דובעי חופמה ,קספומ AUTO-FAN בצמ רשאכ .יוצרה ךרעל עיגת

.Auto Fan בצמ תלעפהל תוינש 6 ךשמל Fan ןצחל תא קזחהו ץחל

.הגוצתב ועיפוי Auto Fan םילימה  

.Auto Fan בצמ תקספהל תפסונ םעפ תוינש 6 ךשמל Fan ןצחל תא קזחהו ץחל

.הגוצתב עיפות Fan הלימה  

Auto בצמ Fan-םומיחב רקיעב( סחדמל חופמ תלועפ תדמצה(

– "-" וא "+" םינצחלה לע ץחל

.בהבהת היוצרה הרוטרפמטה

 "-" וא "+" םישקמה תועצמאב

.היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ

:חופמ תוריהמ תריחבל )הרצק הציחל( Fan ןצחל לע ץחל

oהלימה– הכומנ תוריהמ Lo הגוצתב עיפות.

oהלימה– תינוניב תוריהמ Me הגוצתב עיפות.

oהלימה– ההובג תוריהמ Hi הגוצתב עיפות.

oםילימה– תיטמוטוא תוריהמ תריחב Lo, Me ו-Hi הגוצתב ועיפוי 

.)בהבהת הליעפה תוריהמה(    

 אל הז בצמ תריחבו ןכתיי

 הדיחיה רשאכ רשפאתת

 לש םימגד רפסמל תרבוחמ

.(PS/CTU) םיישאר םיסיטרכ
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