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  הוראות הפעלה
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  [ON]לחצן הפעלה  .1

  תופיע בתצוגה. "ON"המילה  – היחידה פעלתלה  [ON]לחץ על לחצן •

  היחידה לא תחזור אוטומטית לעבודה ותישאר כבויה.אחרי הפסקת חשמל  - STבדגמי הערה: 
  

  [OFF]לחצן כיבוי  .2

  בתצוגה.תופיע  "OFF"המילה  – כיבוי היחידהל  [OFF]לחץ על לחצן •

  היחידה תישאר כבויה. –הערה: אחרי הפסקת חשמל 
  

  [-]-ו [+] טמפרטורהלחצני כיוון ה .3

  .להצגת הטמפרטורה הרצויה [-]-ו [+]כיוון הטמפרטורה לחץ על לחצני  •

  .כוון את הטמפרטורה הרצויה [-]-ו [+]כיוון הטמפרטורה לחצני באמצעות  •
  

  [FAN] לחצן בחירת מהירות מפוח .4

 לבחירת מהירות המפוח: [FAN] ןלחץ על לחצ •

  יופיעו בתצוגה. "Lo"האותיות   מהירות נמוכה.......... -

  יופיעו בתצוגה. "Me"האותיות   מהירות בינונית......... -

  יופיעו בתצוגה. "Hi"האותיות   מהירות גבוהה.......... -

  יופיעו בתצוגה. "Hi"-ו "Lo" ,"Me"האותיות   מהירות אוטומטית .... -

  וטמפרטורה רצויה. (טמפרטורת חדר) לפי הפרש טמפרטורה מצויהנקבעת מהירות אוטומטית  הערה:
  

  לחצניםנעילת  .5

  .10°C-וודא שהטמפרטורה הרצויה שונה מ  •

  לכניסה למצב נעילת לחצנים. שניות 15לחוץ למשך  [OFF]החזק את לחצן  •

  .התופיע בתצוג Auxשניות המילה  15לאחר 

  .פעם נוספת שניות 15לחוץ למשך  [OFF]לחצן  החזק את, לשחרור הנעילה - •
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    הגדרות טכנאי .6

 כניסה למצב הגרות טכנאי

  .10°C-כוון את הטמפרטורה ל •

 .שניות 5לחוץ למשך  [OFF]החזק את לחצן  •

 ון גבול טמפרטורה לחימוםוכי

  יופיעו בתצוגה. "HEAT"והמילה גבול הטמפרטורה לחימום שניות,  5לאחר  •

 .כוון את גבול הטמפרטורה לחימום [-]-ו [+]ן באמצעות לחצני הכיוו •

  .30°Cברירת מחדל , 30°C…10תחום 

 ן גבול טמפרטורה לקירורוכיו

  יופיעו בתצוגה. "COOL"והמילה  לקירורגבול הטמפרטורה פעם נוספת,  [OFF]לחץ על לחצן  •

 לקירור.כוון את גבול הטמפרטורה  [-]-ו [+]באמצעות לחצני הכיוון  •

  .10°Cברירת מחדל  ,30°C…10תחום 

 OFFSET -כיול מדידת טמפרטורה נמדדת 

  .יופיע בתצוגה OFFSET-פעם נוספת, ה [OFF]לחץ על לחצן  •

 .OFFSET-הכוון את  [-]-ו [+]באמצעות לחצני הכיוון  •

  .0°Cברירת מחדל , 6°C+…6-תחום 

 הגדרות תצוגת טמפרטורה

  יופיעו בתצוגה. "AF"או  "AO"האותיות  –פעם נוספת  [OFF]לחץ על לחצן  •

 בחר: [-]-ו [+]באמצעות לחצני הכיוון  •

- "AO" – (ברירת מחדל) תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה.  

- "AF" – תצוגת טמפרטורה רצויה בלבד.  

 BACKLIGHT -הגדרות הפעלת תאורת מסך 

  יופיעו בתצוגה. "OFF"או  "ON"והמילים  "bl"האותיות  –פעם נוספת  [OFF]לחץ על לחצן  •

 בחר: [-]-ו [+]מצעות לחצני הכיוון בא •

- "ON" – מסך תאור (BACKLIGHT) .(ברירת מחדל) מופעלת  

- "OFF" – מופסקת. מסךתאור  

DEAD ZONE למעבר אוטומטי בין קירור לחימום 

  יופיעו בתצוגה. "OFF"או  "ON"והמילים  "bl"האותיות  –פעם נוספת  [OFF]לחץ על לחצן  •

 .DEAD ZONE-כוון את ה [-]-ו [+]באמצעות לחצני הכיוון  •

 1°Cברירת מחדל  5°C…1תחום 

 יציאה מהגדרות טכנאי וחזרה לתצוגה רגילה

  שניות לחזרה לתצוגה הרגילה.  30אן המתן  [OFF]לחץ על לחצן  •

  


