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 הוראות בטיחות
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 שלט רחוק

 שלט רחוק

 השלט רחוק משדר אותות למערכת

 

 

 

 :LCD-סמלי חיווי בתצוגת ה

 
  חיווי קירור

מהירות מאוורר 
 Superחיווי   אוטומטית

 
 Quietחיווי 

 
 שידור אות

  Dryחיווי  
מהירות מאוורר 

 Smartחיווי   Sleepחיווי   גבוהה

 

הצגת הטיימר 
 המכוון

 
חיווי מאוורר 

  בלבד
מהירות מאוורר 

 Economy חיווי  Ifeel  בינונית
הצגת השעה 

 הנוכחית

  חיווי חימום 
מהירות מאוורר 

  נמוכה
חיווי עוצמת 

 סוללה
  

 
 הצגת טמפרטורה

חלק מהפעולות   הערה: כל מצב והפונקציות הרלוונטיות לו יתוארו בהרחבה בעמודים הבאים.

  לדגם שמתוארות במדריך זה יתכן ולא יהיו פעילות במוצר שרכשת. הפעולות שונות מדגם

SMART 
שמש להזנת פעולות לוגיקה עמומה מ

ישירות, בלי קשר לכך שהיחידה פועלת או 
 כבויה.

POWER 
 יופעל המכשיר, זה לחצן על תלחץ אם

 שיעצור או, אנרגיה אליו מועברת כאשר
 .פעולה במהלך הוא כאשר

SUPER 
 של עצירה או להפעלה משמש
 לפוע מהיר קירור) מהיר חימום/קירור

 הטמפרטורה כאשר, גבוהה במהירות
 מהיר חימום; 16°C-ל אוטומטית מכוונת

 כאשר, אוטומטית מאוורר במהירות פועל
 (.30°C-ל אוטומטית מכוונת הטמפרטורה

IFEEL 
 לחיצה לחץ. IFEEL מצב להגדרת משמש

 פונקציית את להפעיל כדי הלחצן על אחת
IFEEL .הפונקציה את לכבות כדי שוב לחץ .

, IFEEL פונקציית את לכבות ניתן לא אם

 שניות 5 במשך הלחצן על ללחוץ נסה
 .בקירוב

  SWING 
 הכוונון של הפעלה או לעצירה משמש
 של להגדרה וכן הרפפות תנועת של האנכי

 .מטה/מעלה הרצוי האוויר זרימת כיוון

CLOCK 
 .הנוכחית השעה לכיוון משמש

QUIET 
 של ביטול או להגדרה משמש

 (.שקט) Quiet במצב פעולה

 )דיגמי אינוורטר בלבד(

TEMP+ - 
, והטיימר החדר טמפרטורת לכוונון משמש

 .אמת זמן גם

MODE 
 במצב ורלבח כדי זה לחצן על לחץ

 .הפעולה

FAN 
 ברצף המאוורר מהירות לבחירת משמש

 או בינונית, גבוהה, אוטומטית: הבא
 .נמוכה

SLEEP 
 פעולה של לביטול או להגדרה משמש
 (.שינה) Sleep במצב

  SWING 
 הכוונון של הפעלה וא לעצירה משמש
 להגדרה וכן הרפפות תנועת של האופקי

 הרצוי האוויר זרימת כיוון של
 .ימינה/שמאלה

TIMER ON 
 פעולת של לביטול או להפעלה משמש
 .הטיימר

TIMER OFF 
 פעולת של לביטול או להפעלה משמש
 .הטיימר

ECONOMY 
 פעולה של לביטול או להפעלה משמש
)דגמי אינוורטר  .Economy סכוןהחי במצב

 בלבד(

DIMMER 
 של התצוגה, זה לחצן על הלחיצה בעת

 פעולת לחידוש. תכבה הפנימית היחידה
 .לחצן כל על לחץ, התצוגה
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 כיצד להכניס את הסוללות 

 הסר את כיסוי תא הסוללות בהתאם לכיוון החץ. .1
 ( של הסוללה.-)-)+( וה-הכנס סוללות חדשות, תוך הקפד על התאמה נכונה של סימני ה .2
 ידי החלקתו למקומו.-חבר מחדש את הכיסוי על .3

 
  

1 2 3 
 הערה:

 סוללות מסוג  2-השתמש בR03 AAA (1.5 אין ל .)השתמש בסוללות נטענות. החלף את וולט

 הסוללות בסוללות חדשות מאותו סוג כאשר התצוגה הופכת חלשה.

 

 אחסון ועצות בנוגע לשימוש בשלט רחוק 

 ניתן לאחסן את השלט רחוק כשהוא מותקן על הקיר באמצעות תושבת.

  הערה: תושבת השלט רחוק היא חלק אופציונלי.

   

 

 

 

 

 להשתמש כיצד 

את המזגן בחדר, כוון את כדי להפעיל 
השלט רחוק לעבר קולט האותות. 

השלט רחוק יפעיל את המזגן ממרחק 
מטרים, בעת הפנייתו לעברו  7של עד 

 קולט האותות של היחידה הפנימית.
 

 
 

  

QUIET 
 של ביטול או להגדרה משמש

 (.שקט) Quiet במצב פעולה

 האותות קולט
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 אמצעי זהירות 

 לתמסורת אותות תקינה בין השלט רחוק לבין היחידה הפנימית, הקפד שרסיבר האותות יהיה מרוחק מן

 הגורמים הבאים:

 .אור שמש ישיר או כל מקורות חזקים אחרים של אור או חום 

 .מסך טלוויזיה שטוח או מכשירים חשמליים אחרים, אשר מגיבים לשלט רחוק 

המזגן לא יפעל אם וילונות, דלתות או חומרים אחרים חוסמים את האותות המועברים מן השלט רחוק בנוסף, 

 תן לשדר אותות כיאות, הרחק חומרים אלה או פנה אל הסוכן המקומי שלך.אל היחידה הפנימית. אם לא ני

 הוראות הפעלה

 מצבי פעולה

 בחירת מצב 

  לחץ לחיצות קצרות על הלחצן

 מצבי הפעולה משתנים ברצף: תוצאה:

 

 מצב החימום אינו זמין עבור מזגן הפועל במצב קירור בלבד.  

 

  מצבFAN )מאוורר( 

 קצרות על הלחצן  לחץ לחיצות

 מהירות הפעולה משתנה ברצף:  תוצאה:

 

 במצב "מאוורר בלבד", רק האפשרויות "גבוהה", "בינונית" ו"נמוכה" זמינות.  

 אינו משפיע במקרה זה. FANוהלחצן  AUTOבמצב "יבש" מהירות המאוורר מכוונת אוטומטית למצב 

 

  

מאוורר  יבש קירור
 בלבד

 חימום
 לחץ

 נמוכה בינונית ההגבו אוטומטית לחץ
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 הגדרת טמפרטורה 

 . לחץ לחיצה אחת העל הלחצן
 .1°C-העלאת הטמפרטורה ב  תוצאה:

 .לחץ לחיצה אחת על הלחצן 
 .1°C-הורדת הטמפרטורה ב  תוצאה:

 
 טווח הטמפרטורות הזמינות להגדרה

 16°C-30°C *חימום, קירור

 7~7- (DRYמצב יבש )

 לא ניתן להגדיר (FAN ONLYמאוורר בלבד )

ים * הערה: מצב חימום אינו זמין עבור הדגמים המיועד
 לקירור בלבד.

( ניתן להגדיר הורדה או DRY* הערה: במצב יבש )

באמצעות השלט רחוק, וזאת אם  7°Cהעלאה של עד 

 אינך חש בנוח.
 

 הדלקה 

 .לחץ על הלחצן 

 )הפעל( של היחידה הפנימית מואר. RUNהחיווי   תוצאה:

יוגדרו בעמודים  SWING ,SMART ,TIMER ON ,TIMER OFF ,CLOCK ,SLEEP –SUPERמצבי הפעולה 

 הבאים.

  דקות. 3במקרה של החלפת מצבים במהלך הפעולה, היחידה אינה מגיבה לעתים באופן מידי. המתן 

  דקות תתבצע פריקה של  2-5במהלך פעולת החימום, זרימת האוויר אינה נפרקת בהתחלה. לאחר

 זרימת האוויר.

  דקות בטרם תפעיל מחדש את המכשיר. 3המתן 

 

 רימת האווירבקרת כיוון ז

אוויר אופקית( מתכווננת אוטומטית לזווית מסוימת  לאחר הדלקת היחידה, זרימת האוויר האנכית )זרימת

 בכפוף למצב הפעולה.

 כיוון זרימת האוויר מצב פעולה

 

 אופקי 

 כלפי מטה * חימום, מאוורר בלבד

  

 של השלט רחוק.  עות לחיצה על הלחצןניתן לכוונן את כיוון זרימת האוויר בהתאם לרצונך גם באמצ

 ין אך ורק עבור דגמים המצוידים במשאבת חימום.מ* מצב חימום ז

 

  

 לחץ לחץ
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 )בקרה של זרימת האוויר האנכית )באמצעות השלט רחוק 

השתמש בשלט רחוק כדי להגדיר זוויות שונות של זרימה, או זווית 
 ספציפית, כראות עיניך.

 .לחץ פעם אחת על הלחצן 
 רפפת הכוונון האנכית תעלה ותרד באופן אוטומטי.  תוצאה:

 

 .לחץ שוב על הלחצן 
 הרפפות נעות וממוקמות בזווית מתאימה, כנדרש.  תוצאה:

 
 

  השלט רחוק(האוויר האופקית )באמצעות  זרימתבקרה של 
השתמש בשלט רחוק כדי להגדיר זוויות שונות של זרימה, או זווית 

 ספציפית, כראות עיניך.

 . לחץ פעם אחת על הלחצן

רפפת הכוונון האנכית תנוע שמאלה וימינה באופן   תוצאה:

 אוטומטי.

 

 .לחץ שוב על הלחצן 

 הרפפות נעות וממוקמות בזווית מתאימה, כנדרש.  תוצאה:

 

 

A)  ,אין לסובב את רפפות הכוונון האנכי באופן ידני, שכן הדבר עלול לגרום לתקלה. במקרה כזה

היחידה תחילה ונתק את אספקת המתח, ולאחר מכן חבר מחדש את מקור אספקת  כבה את

 המתח.
B)  במצבCOOLING  קירור( או(DRY  מומלץ שלא לאפשר לרפפת הכוונון האנכי לנטות כלפי )יבש(

 מטה במשך זמן רב, וזאת על מנת למנוע טפטוף של מי התעבות.

  

 לחץ

 לחץ

 לחץ

 לחץ
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 SMARTמצב 

 את מצב  כיצד להגדירSMART? 

 .לחצן לחץ על ה
 )פעולת לוגיקה עמומה(. SMARTכניסה למצב   תוצאה:

הטמפרטורה ומהירות המאוורר מכוונות 
 אוטומטית על בסיס טמפרטורת החדר.

 
 

 דגמים עם משאבת חימום

 טמפרטורת יעד מצב פעולה טמפרטורה בחדר

21°C 22° חימום ומטהC 

23°C-21°C מאוורר בלבד  

26°C-23°C 2°-ר יורדת בטמפרטורת החד יבשC 

 דקות. 3לאחר פעולה של 

 26°C קירור 26°Cמעל 

 
 דגמים של קירור בלבד

 טמפרטורת יעד מצב פעולה טמפרטורה בחדר

23°C מאוורר בלבד ומטה  

26°C-23°C 2°-טמפרטורת החדר יורדת ב יבשC 

 דקות. 3לאחר פעולה של 

 26°C קירור 26°Cמעל 

 

 .SUPERב אין כל השפעה במצ SMARTללחצן  

 .SMARTכדי לבטל את מצב  MODEלחץ לחיצה אחת על הלחצן  

, הטמפרטורה, זרימת האוויר והכיוון נשלטים אוטומטית. עם זאת, SMARTהערה: במצב 

 , אם אתה עדיין חש אי נוחות.7-ל 7-אינברטר ניתן לבחור בטווח שבין דגם עבור 

 

  מה ניתן לעשות במצבSMART? 

 נוןכוו לחצן ההרגשה שלך

חוסר נוחות בגלל 

קיבולת לא מתאימה 

 של זרימת האוויר.

 

מהירות המאוורר של היחידה הפנימית משתנה מגבוהה, 

 לבינונית ולנמוכה עם כל לחיצה על הלחצן.

חוסר נוחות בגלל 

כיוון של מתאים של 

  זרימת האוויר.

לחץ לחיצה אחת ורפפת הכוונון האנכי )רפפת הכוונון האופקי( 

תנוע כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר האנכית )כיוון זרימת 

 האוויר האופקית(. לחץ פעם נוספת כדי לעצור את התנועה.

 

  

 לחץ
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  כיצד לבטל את מצבSMART? 

 . לחץ על הלחצן

 מתבטל. SMARTמצב   תוצאה:

 

 
 

 ()שעון CLOCKלחצן 

 ת?כיצד לכוון את השעה הנוכחי 

 . לחץ על הלחצן .1

הזמן מהבהב בתצוגת   תוצאה:

 .LCD-ה

 
 .-ו  לחץ על הלחצנים .2

לחץ פעם אחת כדי להגדיל או להקטין את הגדרת הזמן  תוצאה: 

 דקה. 1-ב

שנייה וחצי כדי להגדיל או להקטין את הגדרת הזמן 

 דקות. 10-ב

ד להגדיל או להקטין את הזמן למשך זמן ארוך יותר כ

 שעה. 1-ב

 

 

 . לחץ שוב על הלחצן .3

השעה הנוכחית   תוצאה:

 מכוונת.

  
 

 SUPERמצב 

 משמש להפעלה או עצירה של הקירור המהיר או החימום המהיר. SUPERמצב 

 כאשר המכשיר פועל או כאשר מועבר אליו מתח. SUPERניתן להגדיר את מצב 

 דיר את כיוון זרימת האוויר או הטיימר.ניתן להג SUPERבמצב 

  כיצד להגדיר את מצבSUPER? 

 במצב הקירור. לחץ על הלחצן 

במהירות מאוורר גבוהה,   תוצאה:

הטמפרטורה המוגדרת 

 .16°C-נקבעת אוטומטית כ
 

 במצב החימום. לחץ על הלחצן 

במהירות מאוורר   תוצאה:

אוטומטית, הטמפרטורה 

המוגדרת נקבעת 

  .30°C-ית כאוטומט

 

 לחץ

 לחץ

 לחץ

 לחץ

 לחץ

 לחץ
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  כיצד לבטל את מצבSUPER? 

 TEMPERATUREאו  SUPER ,MODE ,FAN ,ON/OFF ,SLEEPלחץ על הלחצן 

SETTING. 

 התצוגה חוזרת למצב המקורי.  תוצאה:

 .SUPERיציאה ממצב  

 

 הערה:

 .SUPERאינו זמין במצב  SMARTהלחצן 

ידי לחיצה על כל -מן המצב על דקות אם לא תצא 15במשך  SUPERהמכשיר ימשיך לעבוד במצב 

 אחד מן הלחצנים הנזכרים לעיל.

 

 )טיימר( Timerמצב 

 הבטיחכדי ל TIMER ON/OFFכשאתה יוצא בבוקר, נוח מאוד לכוון את הטיימר באמצעות הלחצנים 

 טמפרטורת חדר נעימה כאשר אתה חוזר הביתה. ניתן גם לכוון את הטיימר בלילה כדי ליהנות משינה טובה.

 

 מר?ד להגדיר את הטייכיצ 

 .לחץ על הלחצן  .1

" מהבהב על ON 12:00הכיתוב "  תוצאה:

 .LCD-מסך ה

 

 .או  לחץ על הלחצן  .2

 לחץ פעם אחת כדי להגדיל או להקטין את הגדרת הזמן   תוצאה:

 דקה. 1-ב

 שנייה וחצי כדי להגדיל או להקטין את הגדרת הזמן 

 דקות. 10-ב

 כד להגדיל או להקטין את הזמן  למשך זמן ארוך יותר

 שעה. 1-ב

 

, לחץ על הלחצן LCD-כאשר הזמן הרצוי מופיע בתצוגת ה .3

TIMER ON .ואשר אותו 

 נשמע צפצוף.  תוצאה:

 " מפסיק להבהב.ONהכיתוב "

 שעל היחידה פנימית מואר. TIMERחיווי 

 

של השלט רחוק במקום  LCD-וגת השניות, השעון מוצג בתצ 7לאחר הצגת ההגדרה של הטיימר במשך  .4

 תצוגת הטיימר.

 

  

 לחץ

 לחץ

 לחץ
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  כיצד לבטל את מצבTIMER ON טיימר פעיל(?) 

 . לחץ שוב על הלחצן

 נשמע צפצוף והחיווי נעלם. מצב טיימר מבוטל.  תוצאה:

 
 

 .לך הרצוי בזמן אוטומטית המכשיר את לכבות ניתן, הטיימר כיבוי להגדרת דומה זו פעולההערה: 

 

 )שקט( QUIETמצב 

במצב זה המזגן פועל ברעש נמוך דרך תדירות מדחס נמוכה ומהירות 

 מאוורר נמוכה. מצב זה זמין אך ורק בדגמי אינברטר.

 

, MODE ,FAN ,SMART, לחץ על הלחצן QUIETהערה: לביטול מצב 

SUPER.  

 

 )חיסכון( ECONOMYמצב 

 זרם פעולה נמוך יותר. ידי-במצב זה, המזגן מספק ביצועים חסכוניים באנרגיה על

 IFEELמצב 

חיישן הטמפרטורה המובנה בשלט רחוק מופעל. הוא יכול לחוש את הטמפרטורה הסביבתית ומשדר את 

 האות אל היחידה. היחידה בתורה מכווננת את הטמפרטורה כדי לספק נוחות מרבית.

 

  כיצד להגדיר את מצבiFEEL? 

 .לחץ לחיצה אחת על הלחצן 

 iFEELידור מופיע בתצוגה, פונקציית אות הש  תוצאה:

 מופעלת.

 

 

 הערה:

 מומלץ למקם את השלט רחוק במקום המאפשר הגעה פשוטה של האות אל היחידה.

 כדי לחסוך באנרגיה. iFEELבעת כיבוי המזגן, מומלץ לבטל את מצב 

 

 לחץ

 לחץ
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  כיצד לבטל את מצבiFEEL? 

 .לחץ שוב על הלחצן 

 iFEELופונקציית  האות המשודר יופיע בתצוגה  תוצאה:

 תיכבה.

 

 

 הערה:

 שניות בקירוב. 5, נסה ללחוץ על הלחצן במשך iFEELאם לא ניתן לכבות את פונקציית 

 

 )עמעם( DIMMERלחצן 

 ם?כיצד לכוון את העמע 

כדי לכבות את האור ואת התצוגה  DIMMERלחץ על הלחצן 

 ביחידה.

 

 הערה: 

 לחיצה על כל לחצן תפעיל אותה מחדש.כאשר התאורה כבויה, קליטה של אותות או 

 

 )שינה( SLEEPמצב 

 .ייבושאו  חימום, קירורבמצבי  SLEEPניתן להגדיר את מצב 

 פונקציה זו מספקת סביבה נוחה יותר לשינה.

  שעות. 8המכשיר יפסיק את פעולתו אוטומטית לאחר פעולה של 

 .מהירות המאוורר מוגדרת אוטומטית כנמוכה 

 

 צב כיצד להגדיר את מSLEEP? 

 .לחץ על הלחצן 
 )שינה( מופעלת. SLEEPפונקציית   תוצאה:

 

 

 

 לחץ

 לחץ
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 :SLEEPמצב 

 1°-אם המכשיר פועל במצב קירור במשך שעה ברציפות, הטמפרטורה המוגדרת תעלה בC  לכל

 היותר ולאחר מכן תשמור על יציבותה.

  3°-תעלה ב שעות ברציפות, הטמפרטורה המוגדרת 3אם המכשיר פועל במצב חימום במשךC  לכל

 היותר ולאחר מכן תשמור על יציבותה.

 ומעלה, הטמפרטורה המוגדרת לא תשתנה. 26°Cבמצב קירור, אם טמפרטורת החדר היא הערה: 

 הערה: חימום אינו זמין עבור דגמי מזגן המיועדים לקירור בלבד.

 

  כיצד לבטל את מצבSLEEP? 

או  SUPER ,SMART ,MODE ,SLEEPלחץ על הלחצן 

FAN. 

 התצוגה חוזרת למצב המקורי.  תוצאה:

 .SLEEPיציאה ממצב  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחץ
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תחזוקת המזגן
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ON/OFF  •
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פתרון בעיות




