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ERT100/LCD/IR 

  
     כיבוי/הפעלה .1

  . להדלקה או כיבוי של היחידה On/Offלחץ על 

  ) בהתאםOff או Onחץ יופיע ליד המילים (

  
    רטורהכוון טמפ .2

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

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

  
  (Mode) מצב עבודה .3

  : ובחרModeלחץ על לחצן 

Cool       המפוח יעבוד קבוע + קירור.  

Cool + A.Fan    לקירורהמפוח יעבוד רק כשיש דרישה  +קירור .  

Heat       המפוח יעבוד קבוע + חימום.  

Heat + A.Fan    לחימום דרישה יעבוד רק כשישהמפוח  + חימום.  

Cool + Heat    המפוח יעבוד קבוע + קירור אוטומטי/מצב חימום.  

Cool + Heat + A.Fan  המפוח יעבוד רק כשיש דרישה לקירור אן חימום+ קירור אוטומטי /מצב חימום.  

Fan only      במצב זה לא יופיע חץ (אוורור בלבד(.  

  
    (Fan speed) מהירות אוורור .4

  : ובחרSpeedלחץ על לחצן 

Low   מהירות מאוורר נמוכה. 

Med      מהירות בינונית.  

High      מהירות גבוהה.  

Low + Med + High  מהירות אוטומטית.  

  

    (Timer)טיימר  .5
  ).  שעות0-12(לאחר זמן נתון ) החלפת מצב יחסית למצבו הנוכחי(כיבוי הטרמוסטט /הטיימר משמש להפעלת

  .Timer חץ יופיע לצד המילה – Timerלחץ על לחצן 

  ).-,(+כוון את השעות באמצעות לחצני הכוון 

  .ילה פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגTimerלחץ על לחצן 

   . יהבהבTimer והחץ ליד המילה פעולת הטיימר תבוטללאחר הפסקת חשמל : הערה
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03RT – אופציה( שלט רחוק יומי (  
  

בכל פעם . משמעות הדבר היא שיש לכוונו אל התרמוסטט על מנת שיעבוד כנדרש.  הוא שלט רחוק אינפרא אדוםRT-03 :הקדמה

  .Off או באמצעות הלחצן On/Sendנפורמציה לתרמוסטט באמצעות הלחצן יש לשלוח את האי, שמשתנה אחד הפרמטרים בשלט
  

   הפעלה .1

 . נתוני השלט כיבוי היחידה או לעידכון/ להדלקתOn/Sendלחץ על לחצן   
 

   כיבוי .2
  . לכיבוי היחידה או לעידכון נתוני השלטOffלחץ על לחצן   

 

   מצבי עבודה .3

 :ם למעבר בין מצבי העבודה הבאיModeלחץ על לחצן   

  קירור    

  חימום    

  מעבר אוטומטי בין חימום וקירור 

  אוורור   

  . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן   
 

   מהירות מאוורר .4

 . למעבר בין מהירויות המאווררFanלחץ על לחצן   

  מהירות נמוכה   

  מהירות בינונית   

 מהירות גבוהה   

  . מהירות המאוורר תיקבע לפי הפרשי הטמפרטורה הרצויה והמצויה–מהירות אוטומטית  

  . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן   
 

   (auto fan)מאוורר אוטומטי  .5

  .  יהבהב בתצוגה מספר פעמים עד שהסימן Selectלחץ על לחצן   

  :עבור בין המצבים) -(- ו)(+באמצעות המקשים   

    - AUTO FANמופסק      - AUTO FANמופעל   

   המאוורר עובד אך ורק כאשר המדחס עובד AUTO FANבמצב   

  ).מומלץ במצב חימום למניעת זרמי אויר קר(  

  . לשליחת הנתוניםOn/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן   
 

   כיוון טמפרטורה .6

  ). -(-ו(+)  כוון את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצנים  

  .הטמפרטורה הרצויה תוצג  
 



  

  
  

 
        

       File:ert100-lcd_ir_operatingmanual.doc | Rev.1                                                                                        Pg. 3 / 3 

  03-9626620: פקס 03-9626462:  טל75150מיקוד , צ"ראשל, 5221. ד.ת, חדש. ת.א, 6רחוב ספיר ,  בית מסוף-מ "טק בע-מיטב

 
     שעון .7

  :כיוון השעה  

  . יהבהב בתצוגת השלטClock Set - עד שSelectלחץ על לחצן  

  . השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן  

  ).-(-ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

  . הדקות יהבהבו– Selectלחץ שוב על לחצן  

  ).-(-ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  

  . על מנת לחזור למצב תצוגה רגילSelectלחץ שוב על לחצן  

 לשליחת On/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן  

 .הנתונים
 

     טיימר .8

  . הטיימר מאפשר הפעלה וכיבוי של התרמוסטט בשעות רצויות  

  :יש לבצע את הפעולות הבאות, על מנת לכוון את הטיימר  

 Program Start –ים עד ש פעמיSelectלחץ על לחצן  

 .יהבהב בתצוגת השלט
  

  :כיוון שעת הפעלה

  . השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן  

  ).-(-ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

  . הדקות יהבהבו– Selectלחץ שוב על לחצן  

 ).-(-ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  
  

  :כיוון שעת הפסקה

 יהבהב Program Stop    - עד שSelectלחץ שוב על לחצן  

 .בתצוגת השלט

  . השעות יהבהבו–(+) לחץ על לחצן  

  ).-(-ו(+) כוון את השעה באמצעות הלחצנים  

  . הדקות יהבהבו– Selectלחץ שוב על לחצן  

 ).-(-ו(+) כוון את הדקות באמצעות הלחצנים  
  

 :הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לתרמוסטט

 . סימן השעון יהבהב– Selectלחץ שוב על לחצן  

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

 ).אייקון לבן(ביטול 

 . לחזרה למצב תצוגה רגילSelectלחץ פעמיים על לחצן  

 לשליחת On/Sendכווון את השלט לתרמוסטט ולחץ על לחצן  

 .הנתונים
 

צוגה  הת– שניות 10אם לא מתבצעת פעולה בשלט במשך : הערה

  .תחזור למצבה הרגיל
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