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ERT100LCD/IR/FMT 

  הוראות הפעלה
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  )ו בהתאםיידלק OFFאו  ONהיחידה ( או כיבוי של להפעלה  ON/OFFלחץ על לחצן  הפעלה/כיבוי

  היחידה תחזור אוטומטית לעבודה. –הערה: אחרי הפסקת חשמל   
  

  .התצוגה תהבהבהטמפרטורה ה – ]-[+] או [ לחץ על לחצני הכוון  כוון טמפרטורה

  .ת לכוון הטמפרטורה הרצויהלחץ פעם נוספ  
  

  :בין מצבי העבודה הבאים ובחר [MODE]לחץ על לחצן   מצב עבודה

- COOL – קירור 

- HEAT – חימום 

- COOL/HEAT –  מצב חימום/קירור אוטומטי(AUTO CHANGE-OVER) 

- FAN - .אוורור בלבד  

  .בהתאמה והבהבי "COOL"או  "HEAT" יםכשיש דרישה לחימום או קירור המילהערה:   
  

  :בין מהירויות המפוח ובחר [FAN]לחץ על לחצן   מהירות מפוח

- LO – מהירות נמוכה  

- ME – מהירות בינונית  

- HI – מהירות גבוהה  

- LO,ME,HI - טמפרטורה רצויה.ל חדרהטמפרטורת בין פרש המהירות אוטומטית לפי ה  
  

  או לחימום.רק כאשר קיימת דרישה לקירור  יפעל במצב מפוח אוטומטי, המפוח  מפוח אוטומטי

  .שניות 3למשך  [FAN]לחץ והחזק את לחצן להפעלה וכיבוי של המפוח האוטומטי,   

  תהבהב בתצוגה. ”Fan“כאשר מצב מאוורר אוטומטי מופעל, המילה   
  

  .בנפרדראה הוראות הפעלה  – RT03מופעל באמצעות שלט רחוק הטיימר     טיימר
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  לטכנאיהוראות 
  

  פסט לכיול מדידת טמפרטורהואו אופן פעולת משאבת חום, כיוון השהיית מדחס .1
  .10ºC -כוון את הטמפרטורה הרצויה ל 

 המתן עד שהטמפרטורה בתצוגה תפסיק להבהב. 

  בתצוגה. וופיעי ”HC“האותיות  –שניות  7-למשך כ [MODE]לחץ והחזק את לחצן  

 בחר את אופן פעולת משאבת החום: ]-[-באמצעות הלחצנים [+] ו 

o "H "– (ברירת מחדל) משאבת חום מופעלת בחימום 

o "C "– משאבת חום מופעלת בקירור  

 בתצוגה. וופיעי ”03“הספרות  –פעם נוספת  [MODE]לחץ על לחצן  

 ] בחר את השהיית המדחס:-[-באמצעות הלחצנים [+] ו 

o "3 "– 3 .(ברירת מחדל) דקות 

o "0 "– .ללא השהייה  

  ]-[-כוון גבול טמפרטורה לחימום באמצעות הלחצנים [+] ו 

  .30ºC, ברירת מחדל 10ºC…30ºC תחום אפשרי 

  .בתצוגה אופסט תופיעהטמפרטורת  –פעם נוספת  [MODE]לחץ על לחצן  

  ]-[-כוון את האופסט לכיול הטמפרטורה הנמדדת (כאשר יש צורך) באמצעות הלחצנים [+] ו 

  .6ºC…+6ºC-תחום אפשרי  

  פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה. [MODE]לחץ על לחצן  

  

  שניות. 5מתבצעת פעולה, הטרמוסטט יחזור לתצוגה רגילה לאחר  הערה: במידה ולא

  


