
הלעפה תוארוה .1

יוביכ/הלעפה 1.1

:הדובעה בצמ תריחבל [MODE] ןצחל לע ץחל
.הגוצתב עיפות ”Cool“ הלימה...........רוריק
.הגוצתב עיפות ”Heat“ הלימה..........םומיח
.הגוצתב ועיפוי ”Heat“-ו ”Cool“ םילימה........טמוטוא

 ןיב שרפהה יפל עבקי ליעפה הדובעה בצמ
.רדחה תרוטרפמטו היוצרה הרוטרפמטה

.הגוצתב עיפות ”Fan“ הלימה..........רורווא

:תורעה
.בהבהת ”Cool“ הלימה ,)ליעפ רוריק( רוריקל השירד תמייק רשאכ-
.בהבהת ”Heat“ הלימה ,)ליעפ םומיח( םומיחל השירד תמייק רשאכ-

”ON“ הלימה– 'חיה תלעהפל [ON-OFF] ןצחל לע ץחל
.הגוצתב עיפות
.הגוצתב עיפות ”OFF“ הלימה– יוביכל תפסונ םעפ ץחל

הדובע בצמ תריחב 1.3

היוצר הרוטרפמט ןוויכ 1.2
 היוצרה הרוטרפמטה–[-] וא [+] ןוויכה ינצחל לע ץחל
.הגוצתב עיפות
 לע תפסונ הציחל תועצמאב היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ
.ןוויכה ינצחל
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חופמ תוריהמ תריחב 1.4
:תוריהמה תריחבל [Fan] ןצחל לע ץחל

.הגוצתב עיפות ”Lo“ הלימההכומנ
.הגוצתב עיפות ”Me“ הלימהתינוניב
.הגוצתב עיפות ”Hi“ הלימהההובג
.הגוצתב ועיפוי ”Hi“-ו ”Lo”, “Me“ םילימהתיטמוטוא

 ןיב שרפהה יפל עבקת הליעפה תוריהמה
.רדחה תרוטרפמטו היוצרה הרוטרפמטה
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.הגוצתב עיפות ”Aux“ הלימה ,םילוענ טטסומרטה ינצחלו הדימב :הרעה

.יאנכטה תורדגה תועצמאב םינצחלה תליענ תא ררחשל ןתינ



 הדימב .הגוצתה לש החונ האירקו םינצחלב הטילש רשפאל תנמ לע ,שיגנ םוקמב טטסומרתה תא ןיקתהל שי

 רדחב םילקאה יאנת תא תגציימ הרוטרפמטה וב םוקימ רוחבל שי ,ימינפה הרוטרפמטה שגרב שומיש השענו

.הרישי שמשל וא חורל הפישחמ ענמהלו

 ! בושח

.טטסומרתה טוויחו הנקתהה ינפל למשחה תקפסא קותינ אדוול שי תולמשחתה תנכס תעינמל

GW 24) תומוקמ השלש תיטרדנטס סיווג תספוקב טטסומרתה תא ןיקתהל שי 203).

:הנקתה תוארוה

.תפרוצמה םירוביחה תמיכסל םאתהב טטסומרתה תואיצי תא רבח .1

.םיפרוצמה םיגרבה ינש תא גרבהו סיווגה תספוקב טטסומרתה תא םקמ .2

.ריקה ןוויכל הציחל י"ע המוקמל תיזחה תרגסמ תא קדה .3

הנקתה תוארוה .2

תולמשחתה תנכס

םירוביח תמיכס .3
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 שי ינוציח שגר רוביחב :הרעה
S1.2 םיריעז םיגתמב יוניש עצבל
 שגר תרדגה תונשל ןכו S1.3-ו
.יאנכט תורדגהב הרוטרפמט



 וקלחב םימקוממ םיריעזה םיגתמה

טטסומרתה לש ןוילע-ירוחאה 1 2 3 4 5 6
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ON בצמ

תרירבOFF בצמ
לדחמ

(DIP Switches) םיריעז םיגתמ תועצמאב הרוצת תורדגה .4

On/Off הלועפ בצמ
)למשח תקספה רחאל םדוקה ובצמל רזוח(

ינוציח שגרמ הרוטרפמט תאירק
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Start/Stop הלועפ בצמ
)למשח תקספה רחאל יובכ ראשנ(

ימינפה שגרהמ הרוטרפמט תאירק

םומיחל רוריקמ יטמוטוא רבעמ אלל םומיחל רוריקמ יטמוטוא רבעמ ללוכ

דבלב היוצר הרוטרפמט תגוצת היוצמו היוצר הרוטרפמט תגוצת
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ON

1 2 3 4 5 6

1-ON1-OFF

2–ON
3–OFF

2–OFF
3–ON

4-ON4-OFF

5-ON5-OFF

6-ON6-OFF

לדחמ תרירב-

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

On/Off וא Start/Stop

)יאנכט תורדגהב םג ינוציח/ימינפ שגר תרדגה עצבל שי( ינוציח/ימינפ שגר

םומיח/רוריק יטמוטוא רבעמ

הרוטרפמט תגוצת

םומיחב חופמ תייהשה
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)Heatlimit( םומיחל הרוטרפמט לובג ןוויכ 5.1
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יאנכט תורדגה .5
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.10°C-ל היוצרה הרוטרפמטה תא ןווכ
.תוינש 'סמ ךשמל ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב ועיפוי םומיחל 'פמטה לובגו ”Heat“ הלימה
.םומיחל 'פמטה לובג תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב
.30°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת

)Coollimit( רוריקל הרוטרפמט לובג ןוויכ 5.2
.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב ועיפוי רוריקל 'פמטה לובגו ”Cool“ הלימה
.רוריקל 'פמטה לובג תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב
.10°C לדחמ תרירב ,30°C...10 םוחת

)]-[-ו ]+[ הרוטרפמטה ןוויכ ינצחל דבלמ( םינצחל תליענ 5.3
.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב ועיפוי OP” (OPEN)“ וא LO” (LOCK)“ תויתואה
:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

“LO” -םילוענ םינצחל / “OP” -םיררחושמ םינצחל.
.הגוצתב עיפות ”Aux“ הלימה ,לוענ בצמב :הרעה

)Offset( תדדמנ הרוטרפמט לויכ 5.4
.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב עיפוי Offset-ה
.Offset-ה תא ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב
.0°C לדחמ תרירב ,6°C+…6- םוחת

)Backlight( עקר תרואת יוביכ/תלעפה 5.5
.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב ועיפוי ”bl“ תויתואה
:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

 "ON” -תלעפומ הרואת / “OFF” -תקספומ.
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ינוציח שגר ימינפ שגר

ינוציח וא ימינפ הרוטרפמט שגר תריחב 5.6
.תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.הגוצתב ועיפוי E” (EXTERNAL)“ וא I” (INTERNAL)“ תויתואה
:ןיב רחב ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב

“I” -ימינפ שגר / “E” -ינוציח שגר.
.הליגרה הגוצתל הרזחל תוינש 30 ןתמה וא תפסונ םעפ ]Mode[ ןצחל לע ץחל
.היוצרה הרוטרפמטה תא שדחמ ןווכ ]-[-ו ]+[ םינצחלה תועצמאב :בושח


