
 



הקדמה

מזגנים הם מכשירים המוסיפים ערך רב לחיים. כדי להבטיח את הזכויות והאינטרסים שלכם 
על פי חוק, בקשו מטכנאי מקצועי לבצע את ההרכבה עבורכם.

מדריך הוראות זה הוא הגרסה האוניברסלית לדגמי מזגנים עיליים מפוצלים המיוצרים על 
ידי חברתנו. ייתכן שמראה המזגן שרכשתם שונה במעט מזה המתואר במכשיר, אך הדבר 
־אינו משפיע על ההפעלות והשימוש. קראו היטב את הסעיפים הנוגעים לדגם הספציפי שרכ

שתם, והשאירו את המדריך בהישג יד כדי להקל על העיון בו במועד מאוחר יותר.

תוספת למדריך למשתמש:
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )לרבות ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות או 
נפשיות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או מקבלים הדרכה בנוגע 

לשימוש במכשיר מהאדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא 
משחקים במכשיר.
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לקוח יקר, חברת טורנדו משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים מתקדמים לשוק המיזוג 
בישראל. יתכן וחלק מהפעולות שרשומות במדריך זה אינן זמינות בדגם שרכשת.



קראו היטב את “מדריך ההוראות” לפני השימוש במזגן כדי להבטיח הפעלה נאותה.
הוראות להתקנה

● ודאו שנציג מכירות מקצועי מחברתנו או מספק מורשה ירכיב את היחידות לפני השימוש.

]הוראות למשתמשים[

1. אין להרכיב את המזגן במקומות שבהם 
עלולה להיות דליפה של גזים דליקים.

במקרה שגז דולף מצטבר מסביב למכשיר, עלולה להתרחש 
תאונה עקב סכנת שריפה.

ודאו שמורכב מפסק מגן שמופעל מזרם 
דלף חשמלי לאדמה.

היעדר מפסק מגן עלול להוביל להתחשמלות וסכנות נוספות.
לאחר חיבור החוטים בין היחידה הפנימית 
־והיחידה החיצונית, בדקו אם החיבור משוח

רר על ידי משיכה לא חזקה בחוטים.

חיבור משוחרר עלול להיות מסוכן.

ודאו שיש הארקה הולמת למזגן

חוט ההארקה במזגן צריך להיות מחובר היטב להארקה של 
־מקור החשמל. הארקה לא הולמת עלולה לגרום להתחשמ

לות או לסכנות אחרות.

מפסק
מגן

הוראות הפעלה

לעולם אל תנסו להפסיק את 
פעולת המזגן על ידי הוצאת 

השקע מהחשמל.

 פעולה כזאת עלולה לגרום
להתחשמלות או לסכנת שריפה.

אל תחברו את התקע החשמלי למחבר 
־ביניים. השימוש בכבל מאריך אסור בת
כלית. כמו כן, אסור להשתמש במכפיל 

שקעים משותף עם מכשירים אחרים.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות, 
חימום-יתר, סכנת שריפה או תאונות 

אחרות.

אל תלחצו על כבל החשמל, אל תמתחו 
אותו, אל תזיקו לו, אל תחממו אותו 

ואל תשנו אותו. 

הדבר עלול לגרום להתחשמלות, 
חימום-יתר, סכנת שריפה וכו’. אם 

כבל החשמל ניזוק או שצריך להחליפו 
מסיבות אחרות, יש לוודא שספק או 

טכנאי מורשה יבצע את ההחלפה.
 אין להפעיל את המתג

בידיים רטובות.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

לפני חיבור לשקע, יש לוודא שאין עליו 
אבק ושהתקע מוכנס עד הסוף.

 לעולם אין להשתמש בנתיך עם
 מתח שגוי או עם חוטי מתכת שגויים.

השימוש בחוטי מתכת או נחושת 
בנתיך עלול לגרום לתקלות או לסכנת 

שריפה.

אם יש אבק 
בשקע או 

שהתקע לא 
במקומו, הדבר 

עלול לגרום 
להתחשמלות או 

סכנת שריפה.

אסור!

חוט
נחושת

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי
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 מחוונים של יחידה 2 מחוונים של יחידה 1

מחוונים של יחידה 3

מחוונים של יחידה 4

מחוונים של יחידה 5

מחוונים של יחידה 6

 צג דיגיטלי
מציג את הטמפרטורה 
שהוגדרה, זמן קבוע 

או קוד שגיאה.

 קליטת אות
מהשלט הרחוק

קליטת אות מהשלט 
הרחוק

מחוון טיימר

מחוון שינה מחוון הפעלה

צג דיגיטלי
מציג את הטמפרטורה שהוגדרה, 

זמן קבוע או קוד תקלה
מחוון חימום

בדגם קירור בלבד, משתנה להפעלת 
)” מאוורר  )מחוון “

מחוון מהירות מאוור
” במהירות גבוהה, יופיע “
” במהירות בינונית, יופיע “
” במהירות נמוכה, יופיע “

מחוון לחות
מחוון מניפה
מחוון מצב אוטומטי

מחוון מנוע אוורור פנימי פועל

מחוון קירור
מחוון טיימר
מחוון שינה

מחוון שינה

קליטת אות 
מהשלט הרחוק

מחוון טיימר

מחוון הפעלה

קליטת אות מהשלט הרחוק

מחוון שינה

מחוון טיימר מחוון מצב טורבו

מחוון קירור מחוון ייבוש מחוון הפעלת טורבו
אוורור

מחוון טיימר
מחוון חימום בדגם לקירור 
בלבד, משתנה להפעלת 

מאוורר
מחוון טמפרטורה שנקבעה, 

זמן טיימר וקוד תקלה

מחוון שינה

מחוון טמפרטורה שנקבעה, 
זמן טיימר וקוד תקלה

מחוון טמפרטורה שנקבעה, 
זמן טיימר וקוד תקלה

מחוון הפעלה

 קליטת אות
מהשלט הרחוק

מחוון טיימר

מחוון שינהמחוון הפעלה

האיורים לעיל מציגים את כל המחוונים למטרות הסברה אך רק החלקים הרלוונטיים מופיעים. ייתכן שהמחוון ישתנה, אך הדבר לא ישפיע על ההפעלה.

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי
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ייבוש



מחוון טמפרטורה

מחוון מהירות מאוורר

מחוון טורבו

מחוון טיימר

לחצן שינה

לחצן עקוב אחריי

לחצן מניפה

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן קביעת טמפרטורה

מחוון נעילת מקשים

מחוון קירור
מחוון מצב אוטומטי

מחוון ייבוש
מחוון חימום
מחוון מניפה

לחצן טורבו

מחוון שינה

לחצן מהירות מאוורר

לחצן החזק

לחצן זרימת אוויר )אופציונלי(

לחצן בחירת מצב הפעלה

מראה את הטמפרטורה בחדר

מציין את מהירות האוויר שהוגדרה

לחצן זה משמש לקביעת הפעלה או כיבוי 
ואת זמן הטיימר

לחצן זה משנה למצב הפעלה

מראה את הטמפרטורה בחדר

לחצן זה משנה את מצב המניפה 
)למעלה/למטה(: זרימה טבעית, מניפה 

או רוח קבועה

בעת לחיצה על לחצן זה תתחיל ההפעלה 
ותיפסק בעת לחיצה עליו שוב.

לחצן זה מגדיר את טמפרטורת החדר

מציין הפעלת טורבו

מציין הפעלת מצב שינה

לחצן זה קובע את מהירות האוויר

־לחצן זה משתנה להפעלת טו
רבו )לא פועל במצב אוטומטי, 

ייבוש ואוורור(

לחצן זה משמש לבחירת כיוון תריס 
־זרימת האוויר שמאלה/ימינה, בכל לחי
צה התריס ייפתח או ייעצר )פועל רק 
בדגם של זרימת אוויר תלת ממדית(.

לחצן זה משנה את מצב ההפעלה:
אוטומטי, קירור, ייבוש, חימום, 

מאוורר.

לחצו על לחצן זה כדי לנעול את 
המקשים או לבטל את נעילתם

הערה: 
התרשים לעיל מציג את כל המחוונים למטרת הסברה, אך בפועל יוצגו רק החלקים   ○

הרלוונטיים. אשר המזגן הוא מדגם לקירור בלבד, סמל החימום יהיה לאוורור.
כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר אינה נשלטת באמצעות הפעלה רציפה.   ○

אם תרגישו שהחסר קר או חם מדי, בטלו את הפעלת הטורבו.

]קטעי הפעלה ומחוונים בשלט הרחוק[

שלט רחוק 2

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי
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מניפה אופקית

מניפה אנכית

שהחדר



שלט רחוק 3

מחוון שינה

מחוון טמפרטורה

מחוון מצב אוטומטי

מחוון קירור
מחוון ייבוש
מחוון חימום
מחוון אוורור

מחוון מניפה

מחוון שעה

מחוון הגדרת טמפרטורה

לחצן מצב

לחצן מהירות מאוורר

לחצן טורבו

לחצן טיימר

מחוון טורבו

מחוון נעילת מקשים

מחוון מהירות מאוורר

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן מניפה

לחצן זרימת אוויר )אופציונלי(

לחצן שינה

לחצן החזק

מציין הפעלה במצב שינה

מציין את הטמפרטורה שהוגדרה

מציין את מצב המניפה שנבחר

מציין את שעת הטיימר

לחצן זה מגדיר את טמפרטורת החדר

־לחצן זה משנה את מצב ההפעלה: אוטומ
טי, קירור, ייבוש, חימום, מאוורר

לחצן זה קובע את מהירות האוויר

לחצן זה משנה להפעלה במצה טורבו )לא 
פועל במצב אוטומטי, ייבוש ומאוורר(

לחצן זה משמש להגדרת ההפעלה או 
הכיבוי וזמן הטיימר

מציין הפעלה במצב טורבו

מציין את מהירות האוויר שהוגדרה

בעת לחיצה על לחצן זה המזגן מופעל 
ולחיצה נוספת גורמת לכיבוי.

לחצן זה משנה את מצב התריס: זרימה 
טבעית, מניפה או רוח קבועה.

לחצן זה משמש לבחירת כיוון זרימת 
האוויר שמאלה/ימינה, בכל לחיצה 

התריס ינוע או ייעצר )פועל בר בדגם עם 
זרימת אוויר תלת-ממדית(.

לחצן זה מעביר למצב שינה.

לחצו על לחצן זה כדי לנעול את המקשים 
או לבטל את נעילתם.

הערה: 
התרשים לעיל מציג את כל המחוונים למטרת הסברה, אך בפועל יוצגו רק החלקים   ○

הרלוונטיים. אשר המזגן הוא מדגם לקירור בלבד, סמל החימום יהיה לאוורור.
כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר אינה נשלטת באמצעות הפעלה רציפה.   ○

אם תרגישו שהחסר קר או חם מדי, בטלו את הפעלת הטורבו.

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי
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מחוון טמ אין להשתמש במתקני חימום 
בחדר ממוזג.

נסו למזער פעולות היוצרות חום במהלך 
הפעלת קירור.

נסו להימנע מאור שמש ישיר וכניסת 
אוויר חם לחדר.

הוציאו מקורות חום מהחדר.

במהלך פעולת הקירור, יש 
להשתמש בווילונות או תריסים 

כדי להגן מפני אור השמש.
־כאשר יש צורך להשתמש במזגן ובמכ

שירי חימום באותו חדר, יש להשתמש 
באוורור מדי פעם.

אל תניחו חומרי הדברה או צבעים, או 
תרסיסים דליקים אחרים ליד המזגן, ואל 

תרססו אותם ישירות על המזגן.

אוורור לקוי עלול להוביל 
למחסור בחמצן או 

הדבר עלול לגרום לסכנת שרפה.לסכנות אחרות.
אין להכניס מקלות או קרשים לפתחי כווננו כראוי את כיוון זרימת האוויר.

האוורור.

כווננו היטב את 
כיווני זרימת 

האוויר למעלה/
למטה ושמאלה/ימינה כדי לקבל 

טמפרטורה אחידה בחדר.
כאשר המאוורר פועל במהירות גבוהה, 
הכנסת חפצים עלולה להוביל לתאונות.

אין לחבר דברים למזגן, להיתלות עליו או 
להניח עליו דברים.

אין לנקות את המזגן במים.

הדבר עלול לגרום לנפילת המזגן, 
הדבר עלול לגרום להתחשמלות.שבתורה תוביל לתאונות ופציעות.

אין לשבת על היחידה החיצונית או אין להשתמש בחומרים הבאים:
להניח חפצים עליה.

מים חמים )מעל 40°C( - השימוש במים חמים 
יעוות את גוף המזגן או יגרום לדהיית צבעו. 

דלק, מדללי צבע, בנזן וחומרי הברקה וכדומה.
חומרים אלה יעוותו את גוף המזגן או יגרמו 

לשריטות.

נפילה של 
היחידה או 

חפצים עלולה 
לגרום לפציעות 

או לתאונות 
אחרות.

הדבר עלול להוביל לחימום חלקי של 
מתקנים אלה.

לפני פעולות תחזוקה במזגן, יש לנתק 
תחילה את אספקת החשמל. לעולם 

אין לנקות את היחידות כאשר המאוורר 
פועל במהירות גבוהה.

אל תיחשפו לאוויר קר למשך פרקי זמן 
ארוכים.

הדבר עלול לגרום לאי-נוחות בגוף 
ולהזיק לבריאות.

בדקו היטב את המבנה התומך של 
היחידות.

במקרה של נזקים, יש לתקן מיד את המבנים 
־התומכים כדי למנוע נפילה של היחידה, שעלו
לה לגרום לפציעות בגוף או לתאונות אחרות.
הוציאו את השקע מהתקע כאשר המזגן לא יהיה 

בשימוש למשך זמן רב כדי להבטיח את הבטיחות.

כאשר יש להוציא את השקע, ודאו 
שמתג המזגן במצב כבוי.

 אין
 מספיק
חמצן!

נשרפתי

מסוכן!

• כאשר יש צורך בפירוק או בתיקון, יש לפנות לספק או לטכנאי תחזוקה והרכבה מוסמך.	
• במקרה של התרחשות חריגה )ריח שרוף(, יש להפסיק את הפעלת המזגן מיד, לנתק את 	

החשמל ולפנות לספק או לטכנאי מוסמך.

הוראות לפירוק ותיקון

מדריך למשתמש
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]השם של כל חלק ותפקודו[

הערה: מכיוון שיש דגמים רבים, ייתכן שתכונות והמראה ישתנו, אך נציג רק 
את הדגם הבא. לגבי דגמים אחרים, יש לעיין במדריך הרלוונטי.

ביצועים תפקודיים/אינדיקציות

תריס כוונון לזרימת 
האוויר שמאלה/ימינה

גשוש לחישת הטמפרטורה בחדר

פתח יציאת אוויר

מסנן אוויר

 צינור ניקוז

פתח פליטת אוויר

כיצד לפתוח

 כיצד לסגור

חיבור לצינור חומר קירור, 
כבל חשמלי

תריס כוונון לזרימת 
האוויר למעלה/למטה

כניסת אוויר
בצדדים ובמשטח 

האחורי

סורג החזרת אוויר
כניסת האוויר שבחדר

יחידה פנימית

יחידה חיצונית

הפעלת היחידה

מכאן יוצא האוויר

מסיר אבק או לכלוך מפתח כניסת האוויר

ניקוז המים שהוצאו מהאוויר.

דחפו קלות משני הצדדים של סורג כניסת 
האוויר בחלק התחתון ומשכו הצידה עד 

שתרגישו התנגדות.

דחפו מטה את סורג כניסת האוויר ודחפו משני 
הצדדים של סורג כניסת האוויר בחלקו התחתון.

מקש הפעלת חירום

יש להשתמש שבלחצן זה כאמצעי חירום 
להפעלה/כיבוי של היחידה כאשר השלט הרחוק 

לא זמין. המזגן יהיה במצב הפעלה אוטומטי.
הערה: אין לפתוח את הסורג בזווית העולה על 60 מעלות. אין להפעיל את היחידות תוך שימוש בכוח רב מדי.	•

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

8



מחוון שינה
הגדרת טמפרטורה, זמן 
טיימר ומחוון קוד תקלה

מחוון הפעלה

מקלט אות 
מהשלט

מחוון טיימר מחוון הפעלה במצב טורבו

חלונית הוצאת אות 
מהשלט הרחוק

הגדרת טמפרטורה או 
מחוון טמפרטורה בחדר

מחוון מאוורר
מחוון מצב אוטומטי מחוון שינה

מחוון קירור מחוון מניפה
מחוון יובש מחוון טורבו

מחוון זרימת אוויר מחוון מהירות מאוורר
מחוון חימום מחוון עקוב אחריי

מחוון נעילת מקשים

בעת לחיצה על לחצן זה תתחיל ההפעלה 
ותיפסק בעת לחיצה עליו שוב.

 במהלך הפעלת הטיימר, מחוון טיימר
במהלך הפעלה רגילה, שעה נוכחית

לחצן זה משנה את מצב ההפעלה: אוטומטי, 
קירור, ייבוש, חימום, מאוורר

לחצן זה משנה את מצב המניפה )למעלה/
למטה(: זרימה טבעית, מניפה או רוח קבועה.

לחצן זה קובע את מהירות האוויר

לחצו על לחצן זה כדי לקבוע הפעלה או כיבוי בזמן מסוים.

לחצו על לחצן זה כדי לבטל את פעולת הטיימר

לחצן זה משמש לקביעת השעה

לחצן זה משנה להפעלה במצב טורבו )הוא לא 
פועל במצב אוטומטי, ייבוש או מאוורר(

בהפעלה רגילה, לחצו על “+” או “-” כדי 
להגדיל או להקטין את הגדרת הטמפרטורה. 

בהפעלת טיימר, לחצו על “+” או “-” כדי 
להגדיר את שעת הטיימר. בהגדרת שעון, 
לחצו על “+” או “-” כדי לקבוע את השעה.

לחצו על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את 
תאורת המקלדת במסך הלד.

לחצו על לחצן זה כדי לנעול את המקשים או 
לבטל את נעילתם.

מחוון שעה

לחצן בחירת מצב הפעלה

לחצן מניפה

לחצן זרימת אוויר )אופציונלי(

לחצן עקוב אחריי

לחצן איפוס

לחצן שינה

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן מהירות מאוורר

לחצן טיימר

לחצן ביטול

לחצן שעון

לחצן הגדרת טמפרטורה או שעה

לחצן החזקלחצן טורבו

לחצן לד

 מחוונים ביחידה

הערה: ייתכן שהמחוון יהיה שונה, אך הדבר לא ישפיע על ההפעלה.
קטעי הפעלה ומחוונים בשלט הרחוק

לחצן זה משמש לבחירת כיוון תריס זרימת 
האוויר )שמאלה/ימינה(, בכל לחיצה התריס 
ייפתח או ייעצר )פועל רק בדגם של זרימת 

אוויר תלת ממדית(.

לחצן זה מאפשר את איפוס המחשב. 
כאשר השלט הרחוק במצב חריג, ניתן 
ללחוץ על לחצן זה למחיקת התצוגה.

לחצן זה משנה למצב שינה

לחצו על לחצן זה כדי להגדיר את פונקציית 
עקוב אחריי, לחצו שוב כדי לבטל אותה

פירוט פונקציית עקוב אחריי:
במצב רגיל, המזגן מזהה את הטמפרטורה כאשר חיישן הטמפרטורה בחדר מאתר ומזהה את הטמפרטורה, והמזגן 

פועל לפיה. בפונקציית עקוב אחריי, המזגן יזהה את טמפרטורת החדר לפי השלט הרחוק.
חשוב: בעת השימוש בפונקציית עקוב אחריי, חשוב להקפיד לכוון את חלונית יציאת האות של השלט הרחוק לכיוון 

המזגן בכל עת כדי שהמזגן יוכל לקבל את אות כראוי )האות ייפלט באופן אוטומטי למזגן כל 3 דקות(.
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הערה:
התרשים לעיל מראה את כל המחוונים לצורך הסברה, אך בדרך כלל רק החלקים הרלוונטיים מוצגים. 

כאשר המזגן הוא דגם לקירור בלבד, סמל החימום יסמל מאוורר.
כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר לא נשלטת באמצעות פעולה רציפה. אם תרגישו 

שהחדר חם או קר מדי, בטלו את פעולת הטורבו.
נוהל שידור

כאשר לחצן כשלהו נלחץ בשלט הרחוק כשהשלט פונה למזגן, 
נשלח אות. כאשר האות מתקבל כראוי, יישמע צליל קליטה 

מהמזגן.

]שימוש בשלט הרחוק[
הפעלת המזגן במצבים נבחרים

כוונו את השלט הרחוק למזגן, לחצו על לחצן ON/OFF ולחצו על הלחצן MODE. בחרו את . 1
המצב הרצוי: אוטומטי, קירור, ייבוש, חימום או מאוורר.

לחצו על הלחצן “+” או “-” כדי להגדיל או להקטין את הערכים עד להצגת הטמפרטורה הרצויה. . 2
ניתן לכוונן את הטמפרטורה בחדר לטווח של 16°C-32°C. )היא תוגדר באופן אוטומטי 

ל-25°C ולא ניתנת לשינוי במצב אוטומטי או ייבוש(.
3 . ,)” לחצו על הלחצן FAN SPEED כדי לבחור את מהירות האוויר הרצויה: נמוכה )בצג יופיע “

” מהבהב(. ”(, מהירה )בצג יופיע “סמל”(, אוטומטית )בצג יופיע “  בינונית )בצד יופיע “
)המהירות תוגדר באופן אוטומטי לאטית ולא ניתן לשנותה במצב ייבוש(.

לחצו על הלחצן SWING כדי לבחור את כיוון זרימת האוויר מעלה/מטה הרצוי: זרימה טבעית . 4
.)” ” מהבהב(, מניפה )בצג יופיע “סמל” מהבהב(, רוח קבוע )בצג עדיין יופיע “  )יופיע “

)היא תוגדר באופן אוטומטי כזרימה קבועה במצב ייבוש(.

הפעלת טורבו
לחץ על לחצן TURBO במצב קירור או חימום. ניתן לקבוע את מהירות הרוח לגבוהה. לחצו על 

הלחצן TURBO שוב כדי להפסיק את הפעלת הטורבו.
הערה: במהלך הפעלת הטורבו, לא ניתן לשנות את מהירות הרוח.

כוונון כיוון זרימת האוויר שמאלה/ימינה
 שיטה 1: כוונון ידני

 כוונו את הכיוון על ידי הנעה ישירה של תריס כוונון זרימת האוויר שמאלה/ימינה באופן ידני.
זהירות: בעת כוונון הכיוון, הפסיקו את פעולת המזגן.

 שיטה 2: מניפה אוטומטית אופקית ואנכית )דגם זרימת אוויר תלת-ממדית(
כוונו את הכיוון באמצעות השלט הרחוק. לחצו על הלחצן AIR FLOW ותריסי כיוון האוויר ינועו 
”( של זרימת  ”( או לקביעת כיוון קבוע )בצג עדיין יופיע “ מיד שמאלה/ימינה )בצג יהבהב “

האוויר.
נוהל להגדרת השעה

לאחר הכנסת הסוללות ופעול הטיימר לא נקבעה:
1. לחצו ברציפות על הלחצן CLOCK במשך 2 שניות

מדריך למשתמש
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בשלב זה, מחוון השעות מהבהב וניתן להגדיר את השעות.
2. לחצו על “+” או על “-” כדי להגדיר את השעה.

 3. לחצו על הלחצן CLOCK שוב.
מחוון הדקות יהבהב וניתן להגדיר את הדקות.

4. לחצו על “+” או על “-” כדי להגדיר את הדקות.
5. לסיום, לחצו שוב על הלחצן CLOCK כדי לאשר שהגדרת השעה הסתיימה, או שהשש

 לט ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת השעה לאחר 15 שניות.
הערה: הטיימר מכוון על סמך השעה הנוכחית, לכן יש לכוון את השעה כראוי.

הפעלת הטיימר
 קביעת זמן כיבוי

לאחר הגדרת שעת הכיבוי של המזגן, המזגן ייכבה באופן אוטומטי בעת הגעה לשעה זו.
”, המציין שהמזגן נכנס  1. במהלך הפעלת המזגן, לחצו על הלחצן TIMER ובצג יהבהב “

למצב כיבוי מתוזמן.
2. לחצו על “+” או על “-” כדי להגדיר את הזמן הדרוש לכיבוי המזגן. בכל לחיצה על “+” או 

על “-”, הזמן לכיבוי משתנה ב-10 דקות )יותר או פחות, בהתאם ללחצן(. אם הזמן לא מוגדר 
תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.

קביעת זמן הפעלה
הגדר את השעה להפעלת המזגן וכאשר תגיע שעה זו, המזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

", שמציין שהמזגן  1. כאשר המזגן במצב המתנה, לחץ על הלחצן TIMER, ובצג יהבהב "
נכנס למצב הפעלה מתוזמנת.

2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הזמן הדרוש להפעלת המזגן. בכל לחיצה על "+" 
או על "-", הזמן להפעלה משתנה ב-10 דקות )יותר או פחות, בהתאם ללחצן(. אם הזמן לא 

מוגדר תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.
טיפ: לחיצה רציפה על “+” או על “-” יכולה להאיץ את הוספת/החסרת הזמן כדי להגיע 

במהירות לפרק הזמן הרצוי.
הליך שחרור

לחצו על הלחצן CANCEL כדי למחוק את הגדרת הטיימר.
 תכנות טיימר להפעלה

ניתן לשלב בין פעולת טיימר ההפעלה וטיימר הכיבוי. המזגן יבצע קודם את הפעולה עם הזמן 
של שעת הפעולה המוגדרת שאליו יגיע השעון קודם.

לדוגמה: כאשר יש צורך שהמזגן יתחיל לפעול בשעה 8:00 ויפסיק בשעה 10:00, ניתן לבצע 
את הפעולות הבאות:

” יהבהב בצג. 1. כאשר המזגן במצב המתנה, לחצו על הלחצן TIMER ו”
2. לחצו על “+” או על “-” כדי להגדיר את שעת ההפעלה ל-8:00.

.” 3. לאחר מכן לחצו שוב על הלחצן TIMER ובצג יהבהב “
4. לחצו על “+” או על “-” כדי להגדיר את שעת הכיבוי ל-10:00.

השלט הרחוק ייצא באופן אוטומטי ממצב ההגדרות לאחר 3 שניות וההגדרה תושלם.
הערה: אם כוונה השעה של השעון בשלט הרחוק, הטיימר לא יכול לפעול.

הפעלת מצב שינה
השתמשו במצב זה כדי להפחית את רעש ההפעלה בעת שינה וכדומה.

לחצו על הלחצן SLEEP והרעש של זרימת האוויר מהיחידה הפנימית יופחת.
לחצו על הלחצן SLEEP שוב כדי לצאת ממצב זה.
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הערה:
השתמשו במצב שינה כאשר אתם הולכים לישון. אם מצב זה משמש במהלך היום, יכולת 	 

הפעולה מופחתת מכיוון שטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי )מצב קירור(.
במהלך הפעלת קירור, טמפרטורת החדר תעלה בהדרגה ב-2°C יותר מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.
במהלך ההפעלה במצב חימום, טמפרטורת החדר תרד בהדרגה ב-5°C מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.

החלפת הסוללות
כאשר האות מהשלט הרחוק נחלש והיחידה הפנימית לא מצליחה לקלוט אותו כראוי או 	 

כאשר המחוונים בצג הופכים למטושטשים, יש להחליק את המכסה האחורי ולהחליף את 
הסוללות בשתי סוללות חדשות.

יש להקפיד ולהתאים את הקוטב השלילי והחיובי של הסוללות למיקומי ההרכבה הנכונים.	 
יש להחליף את הסוללות בשתי סוללות חדשות מאותו סוג.	 
אם השלט הרחוק לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, יש להוציא את הסוללות כדי למנוע 	 

דליפה של נוזל אלקטרוליטי שיפגע בשלט.
אם פעולת השלט אינה תקינה, ניתן ללחוץ על הלחצן RESET כדי למחוק את התצוגה.	 

]תכונות של הפעלה במצב חימום[
עקרונות וביצועים בסיסיים

המזגן סופג חום מהאוויר החיצוני ומעביר אותו פנימה כדי לחמם את האוויר בחדר. ○ 
־יכולות החימום לפי עקרון זה של שאיבת חימום גוברות/נחלשות עם עלייה/ירידה של טמפ

רטורת האוויר החיצוני.
דרוש זמן קצר יחסית כדי שמערכת מחזור האוויר החם תעלה את הטמפרטורה בחדר.○ 
כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד, ניתן להשתמש במערכת יחד עם מכשירי ○ 

חימום אחרים. אך יש להקפיד על אוורור טוב כדי להבטיח את הבטיחות וכדי למנוע תאונות.

הפשרה

־כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד והלחות גבוהה מאוד, מחליף החום עלול לק
פוא ביחידה החיצונית, ופגוע ביעילות החימום של המזגן. במקרה כזה, פונקציית ההפשרה 
האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 5-10 דקות כדי לבצע הפשרה.

המאווררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.○ 
במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה ○ 

מהירה, ואינם מהווים תקלה.
עם השלמת תהליך ההפשרה, הפעלת החימום תמשיך.○ 
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אם השלט הרחוק לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, יש להוציא את הסוללות כדי למנוע 	 

דליפה של נוזל אלקטרוליטי שיפגע בשלט.
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פוא ביחידה החיצונית, ופגוע ביעילות החימום של המזגן. במקרה כזה, פונקציית ההפשרה 
האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 5-10 דקות כדי לבצע הפשרה.

המאווררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.○ 
במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה ○ 
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עם השלמת תהליך ההפשרה, הפעלת החימום תמשיך.○ 

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

12

הערה:
השתמשו במצב שינה כאשר אתם הולכים לישון. אם מצב זה משמש במהלך היום, יכולת 	 

הפעולה מופחתת מכיוון שטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי )מצב קירור(.
במהלך הפעלת קירור, טמפרטורת החדר תעלה בהדרגה ב-2°C יותר מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.
במהלך ההפעלה במצב חימום, טמפרטורת החדר תרד בהדרגה ב-5°C מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.

החלפת הסוללות
כאשר האות מהשלט הרחוק נחלש והיחידה הפנימית לא מצליחה לקלוט אותו כראוי או 	 

כאשר המחוונים בצג הופכים למטושטשים, יש להחליק את המכסה האחורי ולהחליף את 
הסוללות בשתי סוללות חדשות.

יש להקפיד ולהתאים את הקוטב השלילי והחיובי של הסוללות למיקומי ההרכבה הנכונים.	 
יש להחליף את הסוללות בשתי סוללות חדשות מאותו סוג.	 
אם השלט הרחוק לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, יש להוציא את הסוללות כדי למנוע 	 

דליפה של נוזל אלקטרוליטי שיפגע בשלט.
אם פעולת השלט אינה תקינה, ניתן ללחוץ על הלחצן RESET כדי למחוק את התצוגה.	 

]תכונות של הפעלה במצב חימום[
עקרונות וביצועים בסיסיים

המזגן סופג חום מהאוויר החיצוני ומעביר אותו פנימה כדי לחמם את האוויר בחדר. ○ 
־יכולות החימום לפי עקרון זה של שאיבת חימום גוברות/נחלשות עם עלייה/ירידה של טמפ

רטורת האוויר החיצוני.
דרוש זמן קצר יחסית כדי שמערכת מחזור האוויר החם תעלה את הטמפרטורה בחדר.○ 
כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד, ניתן להשתמש במערכת יחד עם מכשירי ○ 

חימום אחרים. אך יש להקפיד על אוורור טוב כדי להבטיח את הבטיחות וכדי למנוע תאונות.

הפשרה

־כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד והלחות גבוהה מאוד, מחליף החום עלול לק
פוא ביחידה החיצונית, ופגוע ביעילות החימום של המזגן. במקרה כזה, פונקציית ההפשרה 
האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 5-10 דקות כדי לבצע הפשרה.

המאווררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.○ 
במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה ○ 

מהירה, ואינם מהווים תקלה.
עם השלמת תהליך ההפשרה, הפעלת החימום תמשיך.○ 

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

12

הערה:
השתמשו במצב שינה כאשר אתם הולכים לישון. אם מצב זה משמש במהלך היום, יכולת 	 

הפעולה מופחתת מכיוון שטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי )מצב קירור(.
במהלך הפעלת קירור, טמפרטורת החדר תעלה בהדרגה ב-2°C יותר מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.
במהלך ההפעלה במצב חימום, טמפרטורת החדר תרד בהדרגה ב-5°C מהטמפרטורה 	 

שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.

החלפת הסוללות
כאשר האות מהשלט הרחוק נחלש והיחידה הפנימית לא מצליחה לקלוט אותו כראוי או 	 

כאשר המחוונים בצג הופכים למטושטשים, יש להחליק את המכסה האחורי ולהחליף את 
הסוללות בשתי סוללות חדשות.

יש להקפיד ולהתאים את הקוטב השלילי והחיובי של הסוללות למיקומי ההרכבה הנכונים.	 
יש להחליף את הסוללות בשתי סוללות חדשות מאותו סוג.	 
אם השלט הרחוק לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, יש להוציא את הסוללות כדי למנוע 	 

דליפה של נוזל אלקטרוליטי שיפגע בשלט.
אם פעולת השלט אינה תקינה, ניתן ללחוץ על הלחצן RESET כדי למחוק את התצוגה.	 

]תכונות של הפעלה במצב חימום[
עקרונות וביצועים בסיסיים

המזגן סופג חום מהאוויר החיצוני ומעביר אותו פנימה כדי לחמם את האוויר בחדר. ○ 
־יכולות החימום לפי עקרון זה של שאיבת חימום גוברות/נחלשות עם עלייה/ירידה של טמפ

רטורת האוויר החיצוני.
דרוש זמן קצר יחסית כדי שמערכת מחזור האוויר החם תעלה את הטמפרטורה בחדר.○ 
כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד, ניתן להשתמש במערכת יחד עם מכשירי ○ 

חימום אחרים. אך יש להקפיד על אוורור טוב כדי להבטיח את הבטיחות וכדי למנוע תאונות.

הפשרה

־כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד והלחות גבוהה מאוד, מחליף החום עלול לק
פוא ביחידה החיצונית, ופגוע ביעילות החימום של המזגן. במקרה כזה, פונקציית ההפשרה 
האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 5-10 דקות כדי לבצע הפשרה.

המאווררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.○ 
במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה ○ 

מהירה, ואינם מהווים תקלה.
עם השלמת תהליך ההפשרה, הפעלת החימום תמשיך.○ 

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

12

הערה:
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כאשר האות מהשלט הרחוק נחלש והיחידה הפנימית לא מצליחה לקלוט אותו כראוי או 	 
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האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 5-10 דקות כדי לבצע הפשרה.

המאווררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.○ 
במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה ○ 
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מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

12



]שיטות תחזוקה[

יש לכבות את המזגן ולהוציא את התקע לפני ביצוע פעולות תחזוקה.

במהלך עונת ההפעלהלפני עונת ההפעלה
ניקוי מסנן האוויר )יש לנקות אותם פעם בשבועיים(

בדקו אם יש חפצים החושפים את 
פתחי הכניסה והיציאה של האוויר 

ביחידה הפנימית והחיצונית.

הוציאו את מסנן האוויר מהיחידה.
 לחצו בעדינות על שני הקצוות התחתונים	 

 של הסורג כדי לפתוח אותו.
 משכו בעדינות מעלה את מסנן	 

האוויר והוציאו אותו במשיכה למטה.

נקו את מסנן האוויר.בדקו אם כן התלייה שחוק או חלוד.
אם המסנן מלוכלך מאוד, השתמשו במים פושרים 

)כ-30°C( כדי לנקות אותו, ולאחר מכן ייבשו באוויר.
הערה:

אין להשתמש במים רותחים לניקוי המסנן	 
אין לייבש את המסנן מול אש חשופה	 
אין להשתמש בכוח מופרז למשיכה ומתיחה של המסנן	 

בדקו אם
המכשיר

מוארק
כראוי

הרכיבו חזרה את מסנן האוויר.בדקו אם מסנן האוויר נקי.
הפעלת המזגן ללא מסנן אוויר תגרום לחדירת לכלוך לתוך המזגן, 

מה שיפגע בביצועים או יזיק ליחידות.

נקו את המזגן
השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי המזגן, 	 

או השתמש בשואב אבק כדי לנקות אותו.
אם המזגן מלוכלך מאוד, השתמשו במטלית 	 

וטבלו אותה בחומר ניקוי ביתי לניקוי.

)יציאת
הארקה(

חברו את מקור החשמל.

החליפו סוללות בשלט הרחוק.

לאחר עונת ההפעלה
 30°C-יש להגדיר את הטמפרטורה ל
והפעילו במצב אוורור במשך כחצי יום.

הפסיקו את פעולת המזגן וכבו את מתג 
ההפעלה.

המזגן יצרוך חשמל בהספק של כ-5 ואט לאחר
כיבויו. למטרות חיסכון ובטיחות, מומלץ להוציא את

התקע והשקע בעונות שבהן המזגן לא מופעל.

נקו והרכיבו את מסנן האוויר.

נקו את היחידה הפנימית והחיצונית.

הוציאו את הסוללות מהשלט הרחוק.

־כדי לייבש את החלקים הפני
מיים של היחידות

הערה:
אם מסנן האוויר חסום עקב אבק או לכלוך, 

יכולות הקירור והחימום יושפעו, רעש ההפעלה 
יגבר וצריכת החשמל תעלה. לפיכך, יש לנקות 

את מסנן האוויר באופן קבוע.

מדריך למשתמש
מזגן מפוצל עילי

13



]טיפול בקריאת שירות[

בדקו את הנקודות הבאות לפני בקשת שירות.
המזגן לא פועל כלל.

האם תקע החשמל 
בשקע?

האם השעה הוגדרה 
?ON למצב

האם יש הפסקת חשמל או 
נתיך שרוף?

קירור או חימום לקויים.
האם הגדרת הטמפרטורה 

בחדר מתאימה? 
 טמפ׳

מתאימה

האם מסנן האוויר נקי 
)לא חסום(?

האם החלונות והדלתות 
פתוחים?

קירור לקוי
האם אור שמש ישיר נכנס 

לחדר?
האם יש מקור חום 

בחדר?
האם יש אנשים רבים מדי 

בחדר?

לא ניתן לשלוט בטמפרטורה בחדר 
)קר מדי או חם מדי(

האם הגדרת הטמפרטורה בחדר 
נמוכה או גבוהה מדי?

אם המזגן לא יכול לפעול ראוי גם לאחר 
עריכת הבדיקות המתוארות, ויש ספק 
גם לאחר עיון בדף 10 או במקרה של 
תופעות כמו אלה שבהמשך, כבה את 

המזגן ופנה לטכנאי.

מקרים הדורשים יצירת קשר מידי עם טכנאי
הוצא מיד את תקע החשמל מהשקע והוצא לטכנאי על המצבים הבאים:

נתיך נשרף או מפסק “קופץ” בתדירות 
גבוהה

התקע או השקע מתחממים יתר על 
המידה.

הכיסוי של השקע או מעטפת הכבל נפגמים.

יש תקלות בטלוויזיה, ברדיו או במכשירים 
אחרים.

רעש חריג נשמע במהלך ההפעלההמתג לא פועל כראוי

כאשר מופיעה תקלה בעת לחיצה על הלחצן RUN, גם לאחר ניתוק מהחשמל והפעלת המזגן מחדש לאחר 3 דקות התלה לא נעלמת.

עברו
3 דקות, 
מה קורה?

מדריך למשתמש
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]חשוב לדעת את הנקודות הבאות בעת 
השימוש במכשיר[

לא ניתן להפעיל מחדש את המזגן מיד לאחר הכיבוי 
)נורית RUN דולקת(.

הפעלה מחדש מופסקת למשך 3 דקות לאחר 
הכיבוי כדי להגן על היחידה.

טיימר הגנה של שלוש דקות המשולב במיני-מחשב מופעל 
באופן אוטומטי. כאשר החשמל מחובר, פונקציה זו לא פועלת.

אוויר לא יוצא מהמזגן לאחר הפעלה במצב חימום.
יציאה האוויר מופסקת כדי למנוע יציאת אוויר קר 

 עד שמחליף החום ביחידה הפנימית מתחמם.
)2 עד 5 דקות( )שמירת חום(

אוויר לא יוצא במשך 6 עד 12 דקות, בהפעלה 
במצב חימום.

כאשר הטמפרטורה בחוץ נמוכה והלחות גבוהה, 
היחידה מבצעת לפעמים הפשרה אוטומטית. יש 
להמתין. במהלך ההפשרה, מים או אדים יוצאים 

מהיחידה החיצונית.

המאוורר ביחידה החיצונית מופסק כדי למנוע אדי אוויר לא יוצא במצב ייבוש.
לחות וכדי לחסוך בחשמל.

ערפל יוצא מהמזגן במצב קירור.
תופעה זו מתרחשת לעתים כאשר הטמפרטורה 

והלחות של החדר גבוהות מאוד, אך היא תיעלם עם 
ירידת הטמפרטורה והלחות בחדר.

לאוויר היוצא מהמזגן יכול להיות ריח. זהו ריח של יש ריח בעת הפעלת המזגן.
טבק או מוצרי קוסמטיקה שנדבק ליחידה.

הסיבה היא חומר הקירור הזורם ביחידה.בעת הפעלת המזגן נשמע רעש נפץ.

נשמע רעש נפץ, לאחר הפסקת חשמל או ניתוק 
תקע החשמל.

הסיבה היא התרחבות או התכווצות של חלקי 
הפלסטיק.

לא ניתן להפעיל את המזגן גם לאחר שהפסקת 
החשמל נגמרת.

מעגל הזיכרון של המיני-מחשב נמחק. יש להפעיל 
שוב את המזגן באמצעות השלט הרחוק.

האותות מהשלט הרחוק לא מתקבלים.

ייתכן שאותות השלט הרחוק לא ייקלטו כאשר 
מקלט האותות בגוף המזגן נחשף לאור שמש ישיר 

או תאורה חזקה. במקרה זה, יש להחשיך את 
החדר.

לחות עשויה להיווצר בסורגי יציאת האוויר.
אם היחידה מופעלת במשך זמן רב עם לחות 

גבוהה, לחות עשויה להיווצר על סורגי פתח האוויר 
ולטפטף.

 נא להמתיןלא פועל
3 דקות.
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