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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

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

.הגוצתב בהבהת Fan הלימה ,לעפומ Auto Fan בצמ רשאכ

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

שמתשמל ךירדמ–FMH-X500 הלעפה לנפ

)לאטנוק תצובקמ( מ"עב קט-בטימ

03-9626620 :סקפ03-9626462 :לט

www.meitavtec.co.il | info@meitavtec.co.il

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

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

.הגוצתב בהבהת Fan הלימה ,לעפומ Auto Fan בצמ רשאכ

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

Mode

OC

Cool

Mode

OC

Heat

Mode

OC

Heat
Cool

Mode

OC

Fan

On/Off

OC

ON

On/Off

OC

OFF

OC

Fan

OC

Fan

OC

ץחל

קזחהו

ץחל

קזחהו

Fan

 אל הז בצמ תריחבו ןכתיי

 הדיחיה רשאכ רשפאתת

 םימגד רפסמל תרבוחמ

 םיישאר םיסיטרכ לש

(CTU).

Fan

OC

Lo

Fan

OC

Me

Fan

OC

Hi

Fan

OC

Me
Lo

Hi

– "-" 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

 םימגד רפסמל תרבוחמ

 םיישאר םיסיטרכ לש

(CTU).


