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מדריך למשתמש

לפני שימוש במזגן, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו לשימוש עתידי.

שלט רחוק

,



2

לקוח נכבד, אנו מודים לך על בחירתך במזגן טורנדו.
מזגני טורנדו מהווים את חזית הטכנולוגיה העולמית בפיתוח מזגני אויר מפוצלים.

 מזגני טורנדו מבוססים על ניסיון רב שנים ולמידה מתמדת של צרכי הלקוח הישראלי ועל-ידי פיתוח
אינטנסיבי ואיתור טכנולוגיה בכל רחבי העולם.

סדרת מזגני טורנדו כוללת: מזגנים מפוצלים עיליים, מזגנים. בטכנולוגית אינוורטר ומערכות מיני מרכזיות.
חברת מזגני טורנדו מפעילה אגף שירות ארצי העומד בקריטריונים בינלאומיים, מוקד שירות 24 שעות

ביממה ערוך לתמיכה טכנית למזגני האיכות של טורנדו.
בדפים אלו מפורטות הוראות ההפעלה של מזגן טורנדו מיני מרכזי אינוורטר מולטי אותו רכשת.

אנא קראו בקפידה את המדריך למשתמש לפני השימוש במזגן.
לשאלות נוספות, נשמח לשרת אותך בכל עת על-ידי פנייה לאגף השירות הארצי בטלפון: 1-700-50-15-15

תוכן העניניים
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תפעול השלט הרחוק

מיקומו של השלט הרחוק
השתמשו בשלט רחוק בטווח של עד 8 מטרים מן המכשיר והקפידו לכוון אותו אל המקלט. הקליטה   •

מאושרת על-ידי צפצוף.

 אמצעי בטיחות
מזגן האוויר לא יפעל אם הווילונות, הדלתות או גורמים אחרים חוסמים את שידור האותות מהשלט ליחידה הפנימית.  •

הימנעו משפיכת נוזלים על השלט. אין לחשוף את השלט לאור שמש באופן ישיר או לחום ישיר.  •
אם מקלט האותות האינפרא-אדום ביחידה הפנימית יהיה חשוף לשמש ישירה, המזגן עלול שלא לתפקד כראוי. השתמשו   •

בווילונות לצורך מניעת חשיפת המקלט לשמש ישירה.
אם מכשירים חשמליים אחרים מגיבים לשלט רחוק, הרחיקו מכשירים אלה או היוועצו בסוכן המקומי.  •

החלפת סוללות
השלט רחוק מופעל באמצעות שתי סוללות יבשות )R03/LR03X2( המאוחסנות בחלק האחורי ומוגנות על-ידי כיסוי.

הסירו את הכיסוי באמצעות לחיצה ודחיפה.  )1(
הסירו את הסוללות הישנות והכניסו סוללות חדשות, תוך מיקום נכון של קצות ה-)+( וה-)-(.  )2(

חברו מחדש את המכסה על-ידי משיכתו בחזרה למיקומו הקודם.  )3(

הערה: בעת הסרת הסוללות, השלט רחוק מוחק את כל התכנות שבוצע בו. לאחר הכנסת הסוללות החדשות, יש לתכנת 
מחדש את השלט רחוק.

 אמצעי בטיחות
אין לערבב סוללות ישנות וחדשות, או סוללות מסוגים שונים.  •

אין להשאיר את הסוללות בתוך השלט רחוק אם אין בכוונתכם להשתמש בו במשך חודשיים או 3 חודשים.  •
אין להשליך את הסוללות יחד עם שאר האשפה הביתית. יש להפריד את הסוללות המשומשות משאר הפסולת שכן יש   •

צורך בפעולות מיוחדות לטיפול באשפה מסוג זה.

מפרט השלט רחוק 

RG36F/BG(C(EFדגם
3.0 וולט )סוללות יבשות R03/LR03X2(מתח נקוב

8מ' )בשימוש במתח 3.0, המרחק מגיע ל-11מ'(טווח קליטת האותות
5C. 60C- סביבה

תכונת וביצועים

 FAN-חימום( )לא קיים בדגם קירור בלבד( ו( HEAT ,)יבש( DRY ,)קירור( COOL ,)אוטומטי( AUTO :מצב הפעלה  .1
)מאוורר(.

פעולות הגדרות טיימר במסגרת זמן של 24 שעות.  .2
.30°C~17°C :הגדרות טווח טמפרטורה בתוך חדר  .3

תפקוד מלא של פונקציות מסך ה-LCD )תצוגת גביש נוזלי(.  .4

הערה:
עיצוב הלחצנים עשוי להיות שונה מעט מהעיצוב שרכשת בפועל, בכפוף לדגם המסוים.  •

כל הפונקציות המתוארות מבוצעות באמצעות היחידה הפנימית. אם היחידה הפנימית אינה כוללת תכונה זו, לא תתבצע   •
פעולה תואמת גם בעת לחיצה על הלחצן התואם שעל גבי השלט רחוק.

8m
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לחצני פונקציה

1 לחצן ON/OFF )הפעלה/כיבוי(
הפעולה מתחילה בעת הלחיצה על לחצן זה ונפסקת בעת   

לחיצה חוזרת על הלחצן.
2 לחצן MODE )מצב(

לאחר כל לחיצה על הלחצן, מצב ההפעלה משתנה ברצף   
הבא:

q g
   AUTO COOL DRY HEAT FAN 

מצב החימום מיועד לדגמי הקירור והחימום  הערה: 
בלבד.

( 3 לחצן    Swing )סווינג   
משמש לעצירה או להפעלה של תנועת התריס האופקית   
או להגדרת כיוון זרימת האוויר הרצוי מעלה/מטה. עם כל 

לחיצה, זווית התריס משתנה ב- 6 מעלות. אם תמשיכו 
ללחוץ במשך יותר מ- 2 שניות, התריס ינוע כלפי מעלה 

וכלפי מטה באופן אוטומטי.
( לחצן    Swing )סווינג     4

משמש לעצירה או להפעלה של תנועת התריס האנכית או   
להגדרת כיוון זרימת האוויר הרצוי שמאלה/ימינה. עם כל 
לחיצה, זווית התריס האנכית משתנה ב- 6 מעלות. באזור 
 תצוגת הטמפרטורה של היחידה הפנימית מופיע הכיתוב

' למשך שניה אחת. אם תמשיכו ללחוץ במשך יותר מ- 2      '
שניות, תכונת הסווינג האנכי של התריס תופעל. באזור 

 התצוגה של היחידה הפנימית יופיע הסימן
I ', יהבהב ארבע פעמים והגדרת הטמפרטורה תחזור  I I I  '

לקדמותה. אם תכונת הסווינג האנכי של התריס מושבתת, 
הכיתוב ' LC ' יופיע בתצוגה ויישאר בה במשך 3 שניות.

5 לחצן SLEEP/FRESH )רענון/שינה( 
הפעלה/השבתה של פונקציית SLEEP )שינה(. בחלוף   

יותר מ- 2 שניות של הבהוב, הפונקציה 'FRESH' )רענון( 
תופעל; לחיצה חוזרת לפרק זמן של מעל 2 שניות תגרום 

להשבתתה.  
כאשר היחידה פועלת במצב SLEEP )שינה(,  הערה: 

הפונקציה תבוטל אם תלחצו על הלחצנים 
 FAN SPEED  ,MODE )מהירות מאוורר( או

ON/OFF )הפעלה/כיבוי(.

לחצן TURBO/SELF CLEAN )טורבו/ניקוי עצמי(:  6
הפעלה/השבתה של הפונקציה TURBO )טורבו(. בחלוף 2   
שניות של לחיצה מתמדת, הפונקציה SELF CLEAN )ניקוי 

עצמי( תופעל; לחיצה לפרק זמן של מעל 2 שניות תגרום 
להשבתתה.

לחצן Reset )איפוס(:  7
לאחר שלוחצים על הלחצן RESET המשוקע, כל   

ההגדרות הנוכחיות מתבטלות והשלט יקבל את ההגדרות 
הראשוניות שלו מחדש. 
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(           + 8 לחצן "כלפי מעלה" )
לחצו על לחצן זה כדי להעלות את הטמפרטורה המוגדרת או   

כדי לקדם את השעה במהלך פעולת הטיימר.
(           + 9 לחצן "כלפי מטה" )

לחצו על לחצן זה כדי להוריד את הטמפרטורה המוגדרת או   
כדי להחזיר את השעה לאחור במהלך פעולת הטיימר.

0 לחצו על לחצן זה כדי להפעיל את פונקציית SILENCE )שקט(. 
כאשר פונקציית השקט מופעלת, היחידה הפנימית תספק רוח 

קלילה, אשר תפחית את הרעש עד לרמתו הנמוכה ביותר 
ותיצור אווירה נעימה ושקטה בחדר.

Q לחצן FAN SPEED )מהירות מאוורר(
משמש לבחירת מהירות המאוורר בארבעה שלבים:  q g

   AUTO COOL DRY HEAT FAN 

Á לחצן TIMER ON )הפעלת הטיימר(
לחצו על לחצן זה להפעלת רצף הפעלה אוטומטי. כל לחיצה   

מעלה את זמן הכיבוי האוטומטי ב- 30 דקות. כשזמן ההפעלה 
מוגדר ל- 10, כל לחיצה מעלה את התזמון האוטומטי ב- 60 

דקות. לביטול תוכנית ההפעלה האוטומטית, פשוט כוונו את 
זמן ההפעלה האוטומטית ל- 0:00.

E לחצן TIMER OFF )כיבוי הטיימר(
לחצו על לחצן זה להפעלת רצף הכיבוי האוטומטי. כל   

לחיצה מעלה את זמן הכיבוי האוטומטית ב- 30 דקות. כשזמן 
ההפעלה מוגדר ל- 10, כל לחיצה מעלה את התזמון האוטומטי 
ב- 60 דקות. לביטול תוכנית התזמון האוטומטי, פשוט כוונו את 

זמן הכיבוי האוטומטי ל- 0:00.
R לחצן LED ( LED/FOLLOW ME/עקוב אחרי(

השבתה/הפעלה של תצוגת המסך הפנימי בחלוף יותר מ- 2   
שניות של לחיצה, הפונקציה 'FOLLOW ME' )עקוב אחרי( 
תופעל; לחיצה חוזרת לפרק זמן של מעל 2 שניות תגרום 

להשבתתה.
T לחצן LOCK )נעילה(

כשלוחצים על הלחצן LOCK, כל ההגדרות הנוכחיות ננעלות   
והשלט לא יקבל כל פעולה למעט הלחצן LOCK )נעילה(. 

לחצו שוב כדי לבטל את מצב הנעילה. 
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auto    cool   dry     heat      fan

sleep   follow me   lock      run

SET TEMP.    TIMER ONOFF

LCD-מחוונים בתצוגת ה

מחוון שידור
מחוון השידור הזה דולק כאשר השלט משדר 
אותות ליחידה הפנימית.

תצוגת מצב
 ,)  מציג את מצב הפעולה הנוכחי. כולל אוטומטי )
( )לא רלוונטי לדגמי  (, חום ) (, יבש ) קירור )
.) ( ובחזרה לאוטומטי ) קירור בלבד(, מאוורר )

תצוגת טמפ'/טיימר
 מציגה את הגדרת הטמפרטורה
)30°C~17°C( כאשר מצב הפעולה מוגדר 
כ-FAN )מאוורר(, לא מוצגת הגדרת 
טמפרטורה. במצב טיימר, התצוגה מראה את 
הגדרות ההפעלה והכיבוי של הטיימר.

תצוגת מהירות המאוורר
מציגה את מהירות המאוורר הנבחרת, עשויה 
להצביע מצב AUTO )ללא תצוגה( ועל שלוש 
" )נמוך(  רמות של מהירות מאוורר "

" )גבוה(. מהירות המאוורר היא  " )בינוני( " "
אוטומטית כאשר מצב הפעולה הוא AUTO או 
DRY )יבש(.

תצוגת ON/OFF )הדלקה/כיבוי(
 ON/OFF מופיעה באמצעות לחיצה על לחצן
)הדלקה/כיבוי(. לחצו על לחצן ON/OFF שוב 
כדי להסיר.

(Lock( תצוגת הנעילה
מופיעה כאשר מצב הנעילה מופעל.

תצוגת FOLLOW ME )עקוב אחרי(
מוצגת כאשר הפונקציה FOLLOW ME )עקוב 
אחריי( מופעלת.

תצוגת Sleep )מצב שינה(
מוצגת בעת פעולת השינה. לחצו על לחצן 
SLEEP שוב כדי להסירה.

שימו לב:
כל המחוונים המופיעים באיור מיועדים 

להבהרת התצוגה. עם זאת, בעת הפעלה 
ממשית ייתכן כי רק הסימנים הפונקציונליים 

התואמים יופיעו בחלון התצוגה.
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כיצד להשתמש בלחצנים

פעולה אוטומטית
ודאו שהיחידה מחוברת לחשמל ושיש אספקת חשמל. הנורית 

OPERATION )הפעלה( בלוח התצוגה של היחידה הפנימית מתחילה 
להבהב.

.Auto כדי לבחור באפשרות MODE לחצו על לחצן  .1
לחצו על לחצני כלפי מעלה/כלפי מטה כדי להגדיר את   .2

 הטמפרטורה הרצויה. ניתן להגדיר טמפרטורה בטווח של
.1oC 30, במרווחים שלoC~17oC

לחצו על לחצן ON/OFF כדי להפעיל את המזגן.  .3

הערה
במצב Auto, באופן לוגי, המזגן יכול לבחור במצב הקירור, המאוורר   .1

והחימום לפי חישת ההבדל שבין טמפרטורת החדר בפועל לבין 
הטמפרטורה שהוגדרה בשלט רחוק.

במצב Auto, לא ניתן לשנות את מהירות המאוורר. המהירות   .2
מבוקרת באופן אוטומטי.

אם המצב האוטומטי אינו מתאים לכם, ניתן לבחור במצב הרצוי   .3
באופן ידני.

תפעול במצבי קירור/חימום/מאוורר
ודאו שהיחידה מחוברת לחשמל ושיש אספקת חשמל.

,COOL מצב( כדי לבחור במצב( MODE לחצו על לחצן  .1 
HEAT )חימום(, בדגמי הקירור והחימום בלבד( ו-FAN )מאוורר(.

לחצו על לחצני כלפי מעלה/כלפי מטה כדי להגדיר את   .2
הטמפרטורה הרצויה. ניתן להגדיר טמפרטורה בטווח של 

.1oC 30, במרווחים שלoC~17oC
לחצו על לחצן FAN כדי לבחור במהירות המאוורר בארבעה   .3 

שלבים - Auto )אוטומטי(, Low )נמוך(, Med )בינוני( או High )גבוה(.
לחצו על לחצן ON/OFF כדי להפעיל את המזגן.  .4

הערה
במצב FAN, הטמרפטורה המוגדרת אינו מוצגת בשלט רחוק ואינכם 
יכולים לשלוט בטמפרטורת החדר. במקרה כזה, ניתן לבצע רק את 

שלבים 1, 3 ו- 4.

3
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ודאו שהיחידה מחוברת לחשמל ושיש אספקת חשמל. הנורית OPERATION )הפעלה( 
בלוח התצוגה של היחידה הפנימית מתחילה להבהב.

לחצו על הלחצן MODE כדי לבחור באפשרות DRY )ייבוש(.  .1
לחצו על לחצני כלפי מעלה/כלפי מטה כדי להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. ניתן   .2

.1°C 30°, במרווחים שלC~17°C להגדיר טמפרטורה בטווח של
לחצו על לחצן ON/OFF כדי להפעיל את המזגן.  .3

הערה
במצב הסרת הלחות לא ניתן לשנות את מהירות המאוורר. המהירות מבוקרת באופן 

אוטומטי.

התאמת כיוון זרימת האוויר

השתמשו בלחצני SWING    ו-SWING    כדי לכוונן את הכיוון הרצוי של זרימת האוויר.
, התריס האופקי משנה את זווית מיקומו ב-6 מעלות     SWING בעת לחיצה על לחצן  .1
עבור כל לחיצה. אם תמשיכו ללחוץ במשך יותר מ- 2 שניות, התריס ינוע כלפי מעלה 

וכלפי מטה באופן אוטומטי.
, התריס האנכי משנה את זווית מיקומו ב-6 מעלות     SWING בעת לחיצה על לחצן  .2

עבור כל לחיצה. אם תמשיכו ללחוץ במשך יותר מ- 2 שניות, התריס ינוע שמאלה 
וימינה באופן אוטומטי.

כאשר התריס האופקי/אנכי נע או עובר לזווית מסוימת אשר משפיעה על פעולת  הערה: 
החימום או הקירור של המזגן, כיוון התנועה ישתנה באופן אוטומטי.

  
  

3
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פעולת הסרת הלחות

תפעול הטיימר

לחיצה על לחצן TIMER ON מאפשרת להגדיר את מועד ההפעלה האוטומטי של היחידה. 
לחיצה על לחצן TIMER OFF מאפשרת להגדיר את מועד הכיבוי האוטומטי של היחידה.

להגדרת מועד ההפעלה האוטומטי
לחצו על הלחצן TIMER ON. באזור תצוגת ה-LCD של השלט רחוק מופיעים הכיתוב   .1

TIMER ON, מועד ההפעלה האוטומטי שהוגדר לאחרונה והאות "h". כעת ניתן לאפס 
את מועד ההפעלה האוטומטי כדי להפעיל את הפונקציה.

לחצו שוב על הלחצן TIMER ON כדי להגדיר את מועד ההפעלה האוטומטי הרצוי.   .2
עם כל לחיצה על הלחצן, המועד מתקדם במחצית השעה, בטווח שבין 0 ל- 10 שעות, 

ובשעה שלמה בטווח שבין 10 ל- 24 שעות.
לאחר הגדרת הטיימר, עוברת חצי שנייה עד שהשלט רחוק משדר את האות למזגן.   .3
כשתי שניות לאחר מכן, האות "h" תיעלם והטמפרטורה שהוגדרה תוצג שוב בחלון 

.LCD-תצוגת ה

להגדרת מועד הכיבוי האוטומטי
לחצו על הלחצן TIMER OFF. באזור תצוגת ה-LCD של השלט רחוק מופיעים הכיתוב   .1

TIMER OFF, מועד הכיבוי האוטומטי שהוגדר לאחרונה והאות "h". כעת ניתן לאפס 
את מועד הכיבוי האוטומטי כדי לעצור את פעולת המכשיר.

לחצו שוב על הלחצן TIMER OFF כדי להגדיר את מועד הכיבוי האוטומטי הרצוי. עם   .2
כל לחיצה על הלחצן, המועד מתקדם במחצית השעה, בטווח שבין 0 ל- 10 שעות, 

ובשעה שלמה בטווח שבין 10 ל- 24 שעות.
לאחר הגדרת טיימר הכיבוי, עוברת חצי שנייה עד שהשלט רחוק משדר את האות   .3

למזגן. כשתי שניות לאחר מכן, האות "h" תיעלם והטמפרטורה שהוגדרה תוצג שוב 
.LCD-בחלון תצוגת ה



10

 זהירות
מועד הפעולה בפועל שאותו ניתן להגדיר באמצעות השלט רחוק עבור פונקציית הטיימר מוגבל להגדרות הבאות: 0.5,   •

 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9.5 ,9.0 ,8.5 ,8.0 ,7.5 ,7.0 ,6.5 ,6.0 ,5.5 ,5.0 ,4.5 ,4.0 ,3.5 ,3.0 ,2.5 ,2.0 ,1.5 ,1.0
19, 20, 21, 22, 23 ו- 24.

Start

Off

6 hours laterSet

TIMER ON 

Set )הגדרה(

Start )התחלה(

6 שעות מאוחר יותר

Off )כיבוי(

דוגמה להגדרת הטיימר

 TIMER ON
)הפעלה אוטומטית(

הפונקציה TIMER ON )טיימר מופעל( שימושית אם אתם רוצים שהיחידה תופעל 
באופן אוטומטי לפני שתחזרו הביתה, למשל. המזגן יופעל באופן אוטומטי בשעה 

המוגדרת.

לדוגמה:
כדי להפעיל את המזגן בעוד 6 שעות –

לחצו על לחצן TIMER ON, מועד ההפעלה האחרון שהוגדר והאות "h" תופיע   .1
באזור תצוגה.

לחצו על לחצן TIMER ON כדי להציג את הכיתוב "6:0h" בתצוגת TIMER ON של   .2
השלט רחוק.

המתינו במשך 3 שניות, עד שהטמפרטורה תשוב ותופיע באזור התצוגה   .3
הדיגיטלית. מחוון "TIMER ON" נותר דולק והפונקציה מופעלת.

 TIMER OFF 
)כיבוי אוטומטי(

הפונקציה TIMER OFF )טיימר כיבוי( שימושית אם אתם רוצים שהיחידה תיכבה 
באופן אוטומטי לאחר שתלכו לישון, למשל. המזגן יפסיק את פעילותו באופן אוטומטי 

בשעה המוגדרת.

לדוגמה:
כדי לכבות את המזגן בעוד 10 שעות –

לחצו על לחצן TIMER OFF, מועד הכיבוי האחרון שהוגדר והאות "h" תופיע באזור   .1
התצוגה.

לחצו על לחצן TIMER OFF כדי להציג את הכיתוב "10h" בתצוגת TIMER OFF של   .2
השלט רחוק.

המתינו במשך 3 שניות, עד שהטמפרטורה תשוב ותופיע באזור התצוגה   .3
הדיגיטלית. מחוון "TIMER OFF" נותר דולק והפונקציה מופעלת.

COMBINED TIMER 
)טיימר משולב(

)הגדרת הטיימרים ON )מופעל( ו-OFF )כבוי( במקביל(
TIMER ON ← TIMER OFF )טיימר כיבוי ← טיימר הפעלה(

)הפעלה ← עצירה ← פעולת התחלה(
הפונקציה הזאת שימושית אם ברצונכם לכבות את המזגן לאחר שתשכבו לישון 

ולחזור ולהפעילו בבוקר עם ההשכמה, או עם שובכם הביתה.
לדוגמה:

כדי לכבות את המזגן שעתיים לאחר ההגדרה ולחזור ולהפעילו בתוך 10 שעות 
ממועד ההגדרה –

.TIMER OFF לחצו על לחצן  .1
לחצו שוב על לחצן TIMER OFF כדי להציג את הכיתוב 2.0h בתצוגת  .2 

.TIMER OFF
.TIMER ON לחצו על לחצן  .3

לחצו שוב על לחצן TIMER ON על-מנת להציג את הכיתוב 10h בתצוגת  .4 
TIMER ON )טיימר הפעלה(.

המתינו במשך 3 שניות, עד שהטמפרטורה תשוב ותופיע באזור התצוגה   .5
הדיגיטלית. מחוון "TIMER ON OFF" נותר דולק והפונקציה מופעלת.

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

TIMER ON OFF

Stop )עצירה(
הפעלה

Set )הגדרה( 10 שעות 
מאוחר יותר

Start )התחלה(

שעתיים 
ממועד 

ההגדרה

Stop

On

Set             10 hours later

TIMER    OFF

Stop )עצירה(

הפעלה

Set )הגדרה( 10 שעות ממועד ההגדרה
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 TIMER ON )טיימר הפעלה( ← TIMER OFF ← )טיימר כיבוי( 
)כיבוי ← הפעלה ← עצירת הפעולה(. 

תכונה זו שימושית כאשר ברצונכם להפעיל את המזגן לפני ההשכמה ולכבות אותו 
לאחר צאתכם מן הבית.

לדוגמה:
כדי להפעיל את המזגן שעתיים לאחר ההגדרה ולעצור אותו לאחר 5 שעות ממועד 

ההגדרה –
.TIMER ON לחצו על לחצן  .1

.TIMER ON 2.0 בתצוגתh כדי להציג את הכיתוב TIMER ON לחצו שוב על לחצן  .2
.TIMER OFF לחצו על לחצן  .3

לחצו שוב על לחצן TIMER OFF כדי להציג את הכיתוב 5.0h בתצוגת  .4 
.TIMER OFF

המתינו במשך 3 שניות, עד שהטמפרטורה תשוב ותופיע באזור התצוגה   .5
הדיגיטלית. מחוון "TIMER ON OFF" נותר דולק והפונקציה מופעלת.

הערה: הגדרות הטיימר )TIMER ON  )טיימר הפעלה( או TIMER OFF  )טיימר כיבוי((, 
שמופיעות ברצף מיד לאחר המועד המוגדר, הן שיופעלו קודם כל.

פונקציית SLEEP/FRESH )שינה/רענון(

לחיצה על לחצן זה במשך פחות מ- 2 שניות תפעיל את פונקציית SLEEP. אם    •
תמשיכו ללחוץ על הלחצן במשך יותר מ- 2 שניות, פונקציית FRESH תופעל.

פונקציית השינה מאפשרת ליחידה לבצע העלאה )קירור( או הפחתה )חימום(    •
של 10°C לשעה במשך השעתיים הראשונות, לאחר מכן לשמור על הגדרה יציבה 
למשך 5 השעות הבאות ולבסוף להפסיק את פעולתה. היא מאפשרת לשמור על 
הטמפרטורה הנוחה ביותר ולחסוך באנרגיה. הערה: פונקציית SLEEP זמינה אך 

.AUTO-ורק עבור מצבי הפעולה קירור, חימום ו

כאשר לוחצים על הלחצן FRESH, היוניזטור או אוסף האבק של הפלזמה )בהתאם    •
לדגם( נדלקים ועוזרים לנקות את האוויר מאבקת פרחים או ממזהמים.

Off Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

TIMER ON OFF 

Start )התחלה(

Off )כיבוי(Stop )עצירה(

Set )הגדרה( 2 שעות ממועד 
ההגדרה 5 שעות ממועד 

ההגדרה
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פונקציית LED ( LED/FOLLOW ME/עקוב אחרי(

לחיצה על לחצן זה במשך פחות מ- 2 שניות תפעיל את פונקציית LED. אם תמשיכו    •
ללחוץ על הלחצן במשך יותר מ- 2 שניות, פונקציית FOLLOW ME תופעל.

כאשר הפונקציה FOLLOW ME )עקוב אחרי( מופעלת, השלט יציג את    •
הטמפרטורה בפועל באותו מקום. השלט רחוק ישלח את האות למזגן כל 3 דקות 

עד שלחצן FOLLOW ME יילחץ שוב.
הפונקציה Follow Me אינה זמינה במצבים DRY )ייבוש( ו-FAN )מאוורר בלבד(.   •

שינוי מצב הפעולה או כיבוי היחידה יגרמו לביטול אוטומטי של פונקציית   • 
.Follow Me

פונקציית TURBO/SELF CLEAN )טורבו/ניקוי עצמי(

לחיצה על לחצן זה במשך פחות מ- 2 שניות תפעיל את פונקציית TURBO. אם    •
תמשיכו ללחוץ על הלחצן במשך יותר מ- 2 שניות, פונקציית SELF CLEAN תופעל.

פונקציית הטורבו מאפשרת ליחידה להגיע לטמפרטורה שהוגדרה מראש בזמן    •
הקצר ביותר. אם הלחצן נלחץ במצב הקירור, המכשיר יפלוט משב חזק של אוויר 

 PTC קר במהירות מאוורר גבוהה. אם הלחצן נלחץ במצב חימום )זמין ביחידות עם
בלבד(, ה-PTC יופעל ויזרים במהירות אוויר חם.

במצב SELF CLEAN המזגן מנקה את ה-Evaporator )מאדה( ומייבש אותו באופן    •
אוטומטי ומשאיר אותו רענן עד לפעולה הבאה.

2 1
TURBO
   SELF
 CLEAN

SLEEP
FRESH

SILENCE

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

LOCK RESET

    LED
FOLLOW
      ME

   FAN
SPEED

SWING

MODE

TEMP

SWING

ON/OFF



מרכזי שירות ושיווק מרכזיים למזגני טורנדו

אגף שירות לקוחות ארצי
ת"ד 415 כפר סבא

טלפון: 1-700-50-15-15
פקס: 03-9011400

הנהלה ראשית

העמל 11, פארק אפק, ראש העין 48092
טלפון: 03-9006100

מרכז ייעוץ ומכירה 24 שעות ביממה

1-700-500-300

כתובתנו באינטרנט:
www�tornado-top�co�il

הוראות התקנה

יחידות עיליות מפוצלות מדגמי

Plasma

Multi

Gold

Installation M
anual

Design
Inverter
Super - Inverter

Tornado - A

העמל 11 פארק אפק , ראש העין 48092 , טלפון: 1-700-50-15-15


