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 הוראות הפעלה
 
 

 כיבוי/הדלקה .1
 

 .ת המכשיר להדלקON/OFFלחץ על כפתור 
 .לחץ על הכפתור פעם נוספת לכיבויו

 
 תצוגה במצב רגיל .2

 

 :התצוגה תתחלף בין, במצב רגיל
 .תצוגת שעון •
 ).רצויה ומצויה(תצוגת לחות  •
 )רצויה ומצויה(תצוגת טמפרטורה  •

 
 כיוון לחות .3

 

 :על מנת לכוון את הלחות הרצויה בצע את הפעולות הבאות
 .הב בתצוגה תהב”SET“ המילה - HUלחץ על כפתור  •
 ".- "-ו"+" כוון את הלחות הרצויה למייבש באמצעות כפתורי  •
 . פעם נוספתHUלחץ על כפתור  •
 ".- "-ו"+" כוון את הלחות הרצויה למרטיב באמצעות כפתורי  •
 . תופיע בתצוגה”dh“ המילה - פעם נוספת HUלחץ על כפתור  •
 . של המייבש(Of) או כיבוי (On)בחר בהפעלה  •
 . תופיע בתצוגה”hu“ המילה - פעם נוספת HUלחץ על כפתור  •
 . של המרטיב(Of) או כיבוי (On)בחר בהפעלה  •
 . פעם נוספת על מנת לחזור למצב תצוגה רגילHUלחץ על כפתור  •

 
 כיוון טמפרטורה .4

 

 :על מנת לכוון את הטמפרטורה הרצויה בצע את הפעולות הבאות
 .בו הספרות בתצוגה יהבה-"  -"או "+" לחץ על הכפתורים  •
 .כוון את הטמפרטורה המבוקשת" - "-ו"+" באמצעות הכפתורים  •

 
 (Mode)מצב עבודה  .5

 

 .במכשיר זה יתכנו ארבעה מצבי עבודה
 : על מנת לבחור באחד ממצבי העבודהMODEלחץ על כפתור 

 .”COOL“ בתצוגה תופיע המילה – (COOL)קירור  •
 .”HEAT“ בתצוגה תופיע המילה – (HEAT)חימום  •
 .קירור או חימום נבחרים בהתאם לטמפרטורה,  מצב אוטומטי– (COOL/HEAT)ם חימו/קירור •

 .”HEAT“-ו" COOL“בתצוגה יופיעו המילים 
 . בתצוגה יופיע הסימן – (FAN)אוורור  •

 
 כיוון שעון .6

 

 :על מנת לכוון את השעון בצע את הפעולות הבאות
 . ספרות השעות בתצוגה יהבהבו-  CLOCKלחץ על כפתור  •
 .כוון את השעות" - "-ו"+"  הכפתורים באמצעות •
 . ספרות הדקות בתצוגה יהבהבו- פעם נוספת CLOCKלחץ על כפתור  •
 .כוון את הדקות" - "-ו"+" באמצעות הכפתורים  •
 . פעם נוספתCLOCKלחץ על כפתור  •
 .כוון את היום בשבוע" - "-ו"+" באמצעות הכפתורים  •
 . למצב תצוגה רגיל פעם נוספת על מנת לחזורCLOCKלחץ על כפתור  •
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 (Programming)תוכניות שבועיות  .7
 

 ).ראשון, שבת, שישי-שני (5+1+1ניתן לתכנת את המכשיר לשלש תוכניות שבועיות 
 . אינטרוולי עבודה שונים4ניתן לקבוע , בכל אחת משלש התכניות

 :על מנת ליצור תוכניות שבועיות בצע את הפעולות הבאות
 

 :שישי- תוכניות לימים שני7.1
 

 : התצוגה תיראה כך– PROGלחץ על כפתור  •
 ".-"-ו"+"  באמצעות 1 זמן התחלת תוכנית –כוון את ספרות השעות  •
 . פעם נוספת וכוון באופן דומה את ספרות הדקותPROGלחץ על כפתור  •
 

 : התצוגה תיראה כך– PROGלחץ על כפתור  •
 ".-"-ו"+"  באמצעות 1 זמן סיום תוכנית –כוון את ספרות השעות  •
 . פעם נוספת וכוון באופן דומה את ספרות הדקותPROGלחץ על כפתור  •
 

 .2,3,4חזור על הפעולות הקודמות על מנת לכוון זמני התחלה וסיום לתוכניות  •
 

 ):שישי-לאחר סיום קביעת תוכנית לימים שני( תוכנית ליום שבת 7.2
 

 .יות ליום שבת התוכנ4מנת לקבוע את -על) 7.1סעיף (ל "חזור על הפעולות הנ •
 

 ):לאחר סיום קביעת תוכנית ליום שבת( תוכנית ליום ראשון 7.3
 

 . התוכניות ליום ראשון4מנת לקבוע את -על) 7.1סעיף (ל "חזור על הפעולות הנ •
 

 .לא ניתן לקבוע שעה שתחרוג ליום הבא,  בכל אחת מהתוכניות היומיות:הערה
  .PM 11:59כנית היא השעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע בכל תו, לכן 

 
 :צפייה בתוכניות/ שינוי מהיר7.4

 

 . מהירה בתוכניותה על מנת לאפשר צפייCLOCK לחץ על כפתור – (Programming)במצב תכנות 
 .כך ניתן לצפות בתוכניות ולשנותן במהירות

 
 .י תוכניות או באופן ידני"הפעלה ע .8

 

 – הפעלה ת על מנת לבחור אופצייPROG/MANUALניתן ללחוץ על כפתור , כאשר הנורה הירוקה דולקת
 .ידנית או מתוכנתת

 
 (Auto Fan)אוורור  .9

 

 .AUTO FANעל מנת להפעיל את המאוורר יש ללחוץ על כפתור 
 .במצב זה המאוורר יפסיק לעבוד כאשר לא קיימת דרישה לחימום או קירור

 
 (Humidity)לחות  .10

 

 :(Humidifier) מרטיב 10.1
 

 .קטנה מהלחות הרצויה) הלחות בחדר(הלחות המצויה המרטיב יפעל כאשר 
 

 :(Dehumidifier) מייבש 10.2
 

 .גדולה מהלחות הרצויה) הלחות בחדר(המייבש יפעל כאשר הלחות המצויה 
על מנת לתקן את הטמפרטורה יתחיל , במידה והמייבש גורם לטמפרטורה המצויה לרדת מעבר לרצוי

 .החימום לעבוד ונורית אדומה תידלק
 


