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הקדמה

לקוחות נכבדים

אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של הנאה.

המזגן מאפשר לכם למזג את הסביבה ולהתאימה לנוחות האישית שלכם.

להתחלה מוצלחת, להלן הנחיות והבהרות חשובות:

יש לוודא שהמזגן יותקן על-ידי מתקין מקצועי לפי מפרטי תדיראן, תוך שימוש בצנרת ואביזרים תקניים 

של תדיראן.

על מנת להפיק את המירב מביצועי המזגן, יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה ולפעול בהתאם.

המזגן מסופק עם שלט רחוק.

אזהרה!

במידה ופתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, על מנת למנוע סיכון יש להחליפו רק על-ידי טכנאי מוסמך

של החברה. 

במזגנים בעלי זינת מעבה, חובה על התקין, בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל 

קוטבי  ממקור הזינה, לפני כניסת הזינה למעבה )יחידה חיצונית(. כדוגמת מפסק כבאים )פקט(.

מטעמי נוחות, השתמשנו בחוברת זו בלשון זכר. ההסברים מיועדים, כמובן, לנשים וגברים כאחד.

בברכה,             

                   תדיראן גרופ



 הוראות בטיחות

קרא בעיון את הוראות הבטיחות כדי שהתקנת המזגן תתבצע בצורה נאותה.  ■

אזהרה
סכנת מוות או פציעה חמורה עקב טיפול לא נכון.

זהירות

סכנת פציעה )*1( או נזק לרכוש )*2( בלבד כתוצאה מטיפול לא נכון.

"פציעה" פירושה, פצע, כווייה או התחשמלות שאינן מחייבות אשפוז או טיפול ממושך בבית החולים.    1*
"נזק לרכוש" פירושו, נזק משמעותי לנכס, שבר או הרס.   2*

בסיום ההתקנה בדוק שאין תקלה כלשהי על ידי הפעלת ניסיון והסבר ללקוח את אופן ההפעלה והתחזוקה   ■
בהתאם למדריך ההפעלה.

הסבר ללקוח לשמור את מדריך ההתקנה יחד עם מדריך ההפעלה.  ■
וודא שהמזגן הותקן על ידי מתקין מוסמך, או מתקין מוסמך אחר שנשלח על ידי המפיץ או בעל החנות שממנו   ■

נרכש המזגן.
התקנת המזגן באופן לא מושלם על ידי אדם לא מוסמך או באופן עצמאי, עלולה לגרום לתקלות כגון: נזילות   ■

מים, התחשמלות ושריפה.
ההתקנה החשמלית תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך, בהתאם לתקנות, לחוק החשמל המקומי ולמדריך   ■

ההתקנה. הקפד להשתמש במעגל הבלעדי למזגן.
חיבור המזגן למקור מתח בהספק נקוב נמוך מידי, או ההתקנה שבוצעה באופן בלתי שלם עלולות לגרום   ■

לשריפה או להתחשמלות.
יש לבצע את החיווט באמצעות חוטים מתאימים ולחבר אותם בצורה מאובטחת, באופן שכוח חיצוני הפועל על   ■

החוט לא יגיע לסרגל חיבורי המגעים.
חיבור או הידוק לא נאותים עלולים לגרום לתקלות שונות ואפילו לשריפה.  ■

אם הבחנת בתופעה חריגה הקשורה למזגן )כגון, ריח חריכה, קירור בלתי מספיק(, כבה את המזגן באופן מיידי   ■
באמצעות המפסק הראשי או הנתיך האוטומטי )"פקק"( וצור קשר עם מוקד השירות.

הפעלה ממושכת של מזגן המפגין תופעה חריגה כלשהי, עלולה לגרום לתקלות כגון: נזילות מים, התחשמלות   ■
ושריפה.

אין לגעת במפסקים בידיים רטובות.  ■
סכנת התחשמלות. לפני ניקוי המזגן, הקפד לכבות אותו וסגור את המפסק הראשי.  ■

המאוורר הפנימי מסתובב במהירות גבוהה ועלול לגרום לפציעה.  ■

  !   

  !   
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SUPER SLIM INVERTER מזגני 
הוראות בטיחות

דגשים להתקנה

דרישות בסיסיות ממקום ההתקנה

ההוראות שבדף זה נועדו להנחיה כללית בלבד, אין הן מבטלות את הצורך להתקין את המזגן באמצעות בעל מקצוע מוסמך.  ●
ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך, בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולמדריך זה.  ●

התקנה על פי תקן ישראלי 994 חלק 4.  ●
מתקין יקר! שים לב!  ● 

 על מנת למנוע שחרור הקרר על ידי אנשים לא מורשים, שסתומי השירות הקטנים )ונטילים( ביחידה החיצונית, יוגנו באמצעות כיפות איטום,
או מכסים מיוחדים, הניתנים להסרה אך ורק באמצעות כלים מיוחדים ייעודיים.

המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרטי “תדיראן גרופ” תוך שימוש בצנרת, כבל חשמלי ואביזרי התקנה תקניים של “תדיראן גרופ”.  ●
המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים. בהתאם להנחיות היצרן המפורטות בשלט מכשיר ובהתאם לחוק.  ●

שים לב! חשוב! יש להימנע מהתקנת היחידה הפנימית ו/או חיצונית מעל דברי ערך, מערכות תקשורת, חשמל, אלקטרוניקה או כל מערכת אחרת   ●
הרגישה למים ולרטיבות. במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות, “תדיראן גרופ” אינה אחראית בשום צורה לתוצאות ו/או לנזקים שעלולים 

להיגרם עקב טפטוף מים, כאמור
ההגנה תהיה כזאת שלא תאפשר בשום צורה פגיעה בצנרת ובחיווט בעת ההתקנה, בעת תפעול שוטף ובמתן שירות.  ●

העיגון יהיה כזה שלא יאפשר תזוזה של הצנרת והחיווט בנקודת המעבר מסיבה כל שהיא.  ●
הבידוד יהיה כזה שימנע מעבר חום משמעותי בין הסביבה לבין הצנרת והחיווט.  ●

לחצים גז וצנרת על פי הוראות היצרן  ●
חל איסור מוחלט על אלתורים.  ●

וודא שכל המגעים והברגים מחוזקים היטב, ברגים או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק או לתקלה במזגן.  ●
ההתקנה תהיה לפחות 1  מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים.  ●

התקנה לקויה המאפשרת חדירת אבק ולחות, או מגע חשמלי רופף עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.  ●

התקנה במקומות שלהלן עלולה לגרום לתקלות. אם לא ניתן לשנות את מקום ההתקנה, צור קשר עם מוקד השירות )פרטים בגב החוברת(.
מקומות חשופים למקורות חום חזקים, אדים, גזים דליקים או נדיפים  ●

מקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בציוד שידור, רתכת ומכשור אלקטרוני רפואי.  ●
מקומות חשופים לרמת מליחות גבוהה, כגון חוף הים.  ●

מקומות חשופים לשמן מכונות באוויר.  ●
מקומות חשופים לגז גופרי, כגון כאלה הקרובים למעיינות חמים.  ●

מקומות בעייתיים אחרים.  ●

בחירת מקום התקנה ליחידה הפנימית
יש לשמור על פתחי הכניסה ויציאת האוויר במצב פנוי, כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית בחלל החדר.  ●

בחר מקום המאפשר ניקוז קל ופשוט של מי העיבוי וחיבור נוח בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית.   ●
בחר מקום שאינו נגיש לילדים.  ●

התקן את המזגן במקום המסוגל לשאת את משקלו ואת הרעידות הנוצרות במהלך הפעולה בלי ליצור רעש חריג.  ●
הקפד להשאיר מרווח פנוי סביב המזגן, כדי לאפשר גישה לצורך תחזוקה שוטפת לרבות פירוק. אסור להכניס ידים לפתח יציאת אוויר.  ●

להתקנה תהיה לפחות 1 מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים.  ●
בחר מקום המאפשר לשלוף את המסנן בקלות.  ●

הקפד להתקין את היחידה הפנימית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה.  ●

בחירת מקום התקנה ליחידה החיצונית

בחר מקום כזה שהרעש והאוויר הנפלטים מהיחידה לא יפריעו לשכנים, לבעלי-חיים וצמחייה.  ●
בחר מקום המאפשר איוורור נאות..  ●

בחר מיקום שבו אין הפרעה לפתחי כניסת ויציאת האוויר.  ●
מקום ההתקנה של היחידה החיצונית יהיה כזה שיעמוד במשקל היחידה ובזעזועים שהוא מפיקה ויאפשר לבצע את עבודת ההתקנה האופן   ●

בטוח.

!
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הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים

במזגנים בעלי זינת מעבה, חובה על המתקין, בהתאם לחוק החשמל, להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה, לפני כניסת הזינה   ●
למעבה )יחידה חיצונית(. כדוגמת מפסק כבאים )פקט(.

במזגנים בעלי זינת כפולה חובה להתקין מפסק דו קוטבי לפני הכניסה לכל יחידה בנפרד.  ●
אזהרה! אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש להחליפו רק על-ידי טכנאי מוסמך של החברה.  ●

חובה להגן, לעגן ולבודד את הצנרת, כבל בין יחידות וחיווט אחר-העוברים דרך הקיר או כל תווך אחר המפריד בין היחידה הפנימית ליחידה   ●
החיצונית.

הקופסה והחיבורים חייבים להיות מוגנים מפני מים ולחות. ובמיקום על פי חוק החשמל  ●
חבר את כבל החשמל המחבר בין יחידות לפסי החיבורים. חשוף כל חוט באורך 7 מ”מ, העזר במברג לחיבור החוטים למחבר. וודא שכל חוט   ●

מתחבר לבן זוגו, בהתאם לסכימת החשמל-וודא הידוק חוטים.
הדק את כבל החשמל המחבר בין היחידות לקופסת החשמל של המאדה, באמצעות מהדק המיועד לכך.  ●

קבע את כבל החשמל לגוף היחידה החיצונית באמצעות המהדק המיועד לכך.  ●
אזהרה: יש לנתק את אספקת החשמל, לפני כל טיפול במזגן.  ●

וודא שקיים ממסר פחת בעת ההתקנה.  ●
החלפת קבלים בקבלים מדרגת הגנה  P2 בלבד.  ●

יש לחבר את המזגן למקור מתח )על פי התקן( בערך הנקוב במפרט המזגן ובאמצעות מעגל בלעדי למזגן וכבל מתח בקוטר מתאים.  ●
לאחר קיבוע כבל המתח ליחידה, אין למשוך את כבל המתח בחוזקה.  ●

שים לב: אם אורך הכבל בין היחידות אינו ארוך במידה מספקת, צור קשר עם מחלקת השירות כדי לרכוש כבל באורך מתאים; אסור להאריך את   ●
הכבל על ידי חיבור קטע כבל נוסף. יש להקפיד על ביצוע עבודות החיווט; חיווט לקוי או שגוי גורם לתקלות.

יש להדק היטב את לוחית החיפוי כדי לקבע את הכבל המקשר למקומו.   ●
יש להתקין ממסר פחת העומד בדרישות מפרטי המזגן.  ●

ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך, אשר ידאג להארקה תקנית עם חיבור להתקן הארקה תקני.  ●
מרחק המינימלי בין המזגן לבין משטח דליק יהיה 1.5 מטר.  ●

וודא שחוט הפאזה, חוט ה-0 וחוט ההארקה של שקע החשמל הביתי מחוברים בהתאם לתרשים החשמלי ובהתאם לחוק החשמל.  ●
חיווט שגוי עלול לגרום לשריפה.  ●

דרישות הארקה

מזגן אוויר הוא מכשיר חשמלי מסוג type 1 electric appliance( 1(, ולכן יש לבצע בדיקת מעגל הארקה.  ●
החוט בצבע צהוב-ירוק משמש לחיבור הארקה ואין לעשות בו שום שימוש אחר. אסור לחתוך אותו ולחבר אותו באמצעות בורג, הדבר   ●

עלול לגרום להתחשמלות.
התנגדות מעגל ההארקה חייבת לעמוד בדרישות חוק החשמל.  ●

חיבור החשמל הביתי חייב להיות מצויד במגע הארקה תקני. אסור לחבר את חוט ההארקה לנקודות הבאות:  ●
צינור גז צינור ברז        2    1  

נקודות נוספות שאינן עומדות בדרישות התקנים הרלוונטיים. צינור ביוב        4   3  

דרישות נוספות

אופן חיבור המזגן וכבל המתח כמו גם אופן חיבור הכבל המקשר בין-היחידות חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החשמלי המצורף   ●
למזגן.

יש להחליף את הנתיך השרוף בנתיך מדגם מתאים ובעל ערך מתח נקוב המופיעים בכיתוב שעל גבי הפיקוד או על גוף הנתיך המקורי.  ●
יש לבצע את ההתקנה בהתאם לתקנות החלות במקום ההתקנה.  ●

מומלץ לבצע ביקורת תקופתית על ידי בעל מקצוע.  ●
שימוש בחלקי חילוף מקוריים.  ●

המזגן אינו מיועד לשימושם של בני אדם )וילדים( הסובלים ממגבלות גופניות, חושיות או מנטליות, או כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת   ●
מכשירים מסוג זה, אלא אם קיבלו הדרכה על הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם.

אין לאפשר לילדים לשחק במזגן.  ●

ההתקנה תתבצע במקום יבש, אך לא חשוף לקרינת שמש ישירה או לרוח חזקה.  ●
הקפד להתקין את היחידה החיצונית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה, ובאופן המאפשר גישה נוחה לביצוע תחזוקה ותיקונים.  ●

הפרש הגובה בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית, ואורך הצנרת המקשרת בין היחידות לא יעלו על המרחקים הנתונים בטבלה   ●
בעמוד 5.

בחר מקום שאינו נגיש לילדים.  ●
בחר מקום המאפשר התקנה שאינה חוסמת מעבר ואינה פוגעת בחזות הסביבה.  ●
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הודעה למשתמש 

הקפד להשתמש במעגל חשמלי נפרד לכל יחידה פנימית.   

אסור להתקין את הפיקוד הקירי במקום רטוב או חשוף לקרינת שמש ישירה.    

התקנת היחידה במקום הנתון להפרעות אלקטרו-מגנטיות מחייב שימוש בכבל    
שזור דו-גידי לצורך תקשורת עם הפיקוד הקירי.  

הקפד על חיבור קו התקשורת ליציאה הנכונה, כדי למנוע תקלות תקשורת.    

הגן על הפיקוד הקירי מפני פגיעות פיזיות ואל תפרק אותו לעתים תכופות.   

אסור לתפעל את הפיקוד הקירי בידיים רטובות.     

תוכן עניינים

הודעה למשתמש������������������������������������������������������������ 2

5 ������������������������������������������������������������� התקנה  

5 ������������������������������������������������������������� אבזירים נלווים 

נתקנה היחידה החיצונית������������������������������������������������� 6

6 ������������������������������������������������ התקנת היחידה הפנימית

טבלת מידות היחידה הפנימית����������������������������������������� 7

התקנת היחידה על משטח����������������������������������������������� 8

התקנת היחידה עם תעלות פח����������������������������������������� 8

9 ������������������������������������������������������ מעבר צנרת דרך קיר

9 ������������������������������������������������������������� קופסץ חשמל 

חיבור חשמל ביחידה הפנימית��������������������������������������� 10

11 ��������������������������������������������� צנרת קרר חיבורי הפשלה

12 ����������������������������������������������������������� ניקוז אוויר 

12 ����������������������������������������������������������� דגשים והנחיות 

הפעלה

פיקוד קירי�������������������������������������������������������� 3  �1

5 ������������������������������������������������������������ לחצנים  �2

התקנת הפיקוד הקירי���������������������������������������� 6  �3

הוראות הפעלה������������������������������������������������� 7  �4

הפעלה/כיבוי������������������������������������������� 7   4�1

בחירת מצב הפעולה�������������������������������� 7   4�2

כיוון הטמפרטורה������������������������������������ 8  4�3

כיוון מהירות המאוורר������������������������������ 8  4�4

9 ������������������������������������������� כיוון הטיימר   4�5

10 ��������������������������������������� הגדרות שינה  4�6

11 ���������������������TURBO קביעת הפונקציה  4�7

11 ������������������������SAVE קביעת הפונקציה  4�8

קביעת הפונקציה BLOW )נשיפה( ��������� 13  4�9

14 ������� קביעת הפונקציה עבודה במצב שקט   4�10

פונקציות השלט-רחוק�������������������������������������� 15  �6

הוראות הפעלה – אפשרויות נוספות������������������ 18  

19 ���������������������� הוראות ודגשים להחלפת סוללות  
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מיקום היחידה הפנימית והחיצונית
בבחירת מיקום ההתקנה, יש להתחשב בשיקולים הבאים: יש להתקין את היחידה החיצונית 

והיחידה הפנימית קרוב ככל הניתן האחת לשניה. אין לחרוג מעבר למידות בטבלה.

הפרש גובה מירבי בין יחידות 
)במטר(

אורך צנרת *מינימלי בין יחידות 
)במטר(

אורך צנרת *מירבי בין יחידות )במטר( דגם

15 2 30 SUPER SLIM INVERTER 25

	 המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים.
” בהתאם לטבלה המצורפת:  	C“ או ”B“ יש לחבר נתיך מסוג

	 שים לב!  זינת מעבה!

התקנה כללי

דרישות חשמליות

	 ההוראות שבדף זה נועדו להנחייה כללית בלבד, אין הן מבטלות את הצורך להתקין את המזגן באמצעות בעל מקצוע מוסמך.
	 המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרטי “תדיראן גרופ” תוך שימוש בצנרת, כבל חשמלי ואביזרי התקנה תיקניים של “תדיראן 

גרופ”.
	 יש להשתמש בצנרת בין יחידות בהתאם לטבלה הבאה:

SUPER SLIM INVERTER 25 דגם
1/4“-5/8“ קוטר צנרת

שים לב! חשוב! יש להמנע מהתקנת היחידה הפנימית ו/או חיצונית מעל דברי ערך, מערכות תקשורת, חשמל, אלקטרוניקה 
או כל מערכת אחרת הרגישה למים ולרטיבות. במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות, “תדיראן גרופ” אינה אחראית 

בשום צורה לתוצאות ו/או לנזקים שעלולים להגרם עקב טפטוף מים, כאמור.

 *מירבי - כולל הגובה
*מינימלי - כולל הגובה

אביזרים נלווים

שלט רחוק, 
מתלה וסוללות

סרגל התקנה

מתאמי פח לתעלה

משאבת ניקוז )אופציונלי(

4 ווים ו-4 ברגי פחפיית ניקוז למעבה

כבל תקשורת 
ליחידת פיקוד חדר 

אורך 8 מטר
2 ברגי 8x1/2 פיקוד קירי

עם ציפוי ניקל
 8x1/2 2 ברגי
עם ראש צבוע

חוברת הפעלה, תעודת אחריות

SUPER SLIM דגם 
INVERTER 25

יחידת מעבהx 16A 1נתיך
יחידת מאדהx 10A 1נתיך
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משאבת הניקוז מתחברת לפיית הניקוז 
בהתאם לסוג ההתקנה. חיבורי החשמל יעשו 
לפי התרשים המצורף לערכת משאבת הניקוז.

�蜚殿情茣��譲�抄屋�

7

כבל תקשורת 
)מסוכך( בין יחידות

כבל מתח
שלושה גידים
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התקנה קירית: יש להפוך את מכסה יציאת האווויר כמתואר 
באיור.

סרגל התקנה 
המסופק להתקנה 

קירית

פתח ניקוז לשימוש בתליה 
קירית )חיבור למשאבת ניקוז(

התקנה קירית

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� �

� �

� �

� �

� �

���������
���������
���������
��������

����
����
����
����

����
����

��������

�������
��������
�������
��������
������������
����������

��������

��� �������� ���� ������������������
�������� �����

�����
���������

��������

��������
�������

������

����

�����

�������
���
��������

�����

����

�����������

������������

�������������

�

�������������������

�

�

�����
�����

��������

SUPER SLIM 
INVERTER 25

־מידות היחי
דה במ”מ

488 A
855 B
1083 C

היחידה החיצונית

איור 1

איור 2

איור 3

איור 4

איור 5 איור 6

.SUPER SLIM INVERTER התקנה טיפוסית למזגני

. שמור מרחב מינימלי ליחידה חיצונית כמתואר באיור 1	 
	 מיקום ההתקנה חייב להיות נוח לשרות ולתחזוקת המזגן.

	 הגן על היחידה עד כמה שניתן מקרני שמש ישירות או ממקור חום כלשהו.
	 המנע מהתקנה במקום החשוף לרוח חזקה או לאבק רב.

	 מקם את היחידה החיצונית כך שהרעש מהמנוע לא יפריע לך או לשכניך.
	 בפעולת חימום נוצרים מים במעבה. במידת הצורך )תלוי במיקום 

 ההתקנה(
חבר את פיית הניקוז.

	 חובה לחבר את רגלי המעבה למעמד )גשטל(.
	 אלא על שולחן או משטח, על מנת לאפשר אחזקה.

יש לוודא שהתקנת המזגן תאפשר גישה נוחה למתן שירות למזגן 
במשך תקופת הפעלתו לרבות האפשרות לפרוקו

היחידה הפנימית
מיקום והתקנת היחידה הפנימית - היחידה ניתנת להתקנה 

אנכית או אופקית

מיקום

להלן נקודות חשובות לביצוע התקנת היחידה הפנימית ומיקומה, שחובה 
להתייחס אליהן:

	 אפשרות גישה נוחה לפתחי השרות של המאדה, מסנן האויר וקופסת 
החשמל.

תכנון קפדני של מעבר צינור הניקוז בשיפוע יורד של 2%	  לפחות לכל האורך 
ללא יצירת סיפונים ומלכודות.

	 היחידה הפנימית תותקן כשהיא מפולסת.

	 ניתן להרכיב את היחידה הפנימית, כשהיא תלויה לתקרה או מונחת על 
 משטח

)בטון או אחר(. התחשב במידות היחידה הפנימית, ראה איור 3, 4.
חובה להשאיר מרווח של 50	  מ”מ לפחות בין החלק האחורי לקיר על מנת 

לאפשר גישה נוחה למתן אחזקה ושירות.

שים לב! חשוב! קיימת אפשרות בה יטפטפו מים מהיחידה הפנימית, עקב 
תקלה, סתימה וכו’. אי לכך יש להמנע מהתקנת היחידה הפנימית מעל דברי 
ערך, מערכות תקשורת, חשמל, אלקטרוניקה או כל מערכת אחרת הרגישה 

 למים ולרטיבות. 
יש למסור מידע זה ללקוח

את פיית הניקוז יש 
להכניס מתוך המזגן

נקודות לתליית ווים

פתח ניקוז 
לתלייה תקרתית 
)חיבור למשאבת 

ניקוז(

התקנה תקרתית
המאדה מגיע מוכן להתקנה 

תקרתית

התקנה תקרתית
המאדה מגיע עם פתחי כניסת האוויר חסומים, יש לפתוח 

את הפתחים בהתאם לסוג ההתקנה.

להתקנה תקרתית פתח את הפתחים המסומנים והרכב 
את המסננים כמתואר באיור.
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להתקנה קירית פתח את הפתחים המסומנים והרכב 
את המסננים כמתואר באיור.

התקנה קירית

PAGE 30
535 B
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מבט פנים - התקנה קיריתמבט צד - התקנה תקרתית

K

J

I

SUPER SLIM 25 דגם
            

1125 a
220 b
162 c
192 d
400 e

1297 f
1066 g

40 h
500 I

J 300 מינימום
250 K
30 L

טבלת מידות

מידה מ"מ  

A-A ( 1 : 25 )

 

A

A

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A

A

B

B

C

C

D

D

UP TO 500

UP TO 315

UP TO 120

UP TO 30

±0.5
±0.4
±0.3
±0.2

±0.8
±0.7OVER 500

OVER 10

OVER 120

OVER 30

UP TO 10
ANGULAR ±30'

TOLERANCES

OVER 315

NO. PART NO.
NAME

Q-TY

DESCRIPTION / MATERIAL

NAME:DRAWN

NAME:
NAME

DESIGNED

APPROVED

CHECKED

SCALE:

DWG:

SIZE:

SYSTEM:
   INVENTOR

FILE:

NAME

PROD/PROJ.:

DESCRIPTION:

OF:
SHEET:

REV:

 

SLIM_ 25 MOUNTING.iam

 

1

igorb

igorb

Cat.  No

f

a

e

b
h

c d

J
K

I

L

g

L
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תעלות האויר חייבות להיות עשויות מפח מגולוון בעובי 0.7 עד 0.8	  מ”מ.
	 תכנן היטב את שטח החתך של התעלות, החיבורים הישרים, החיבורים הזויתיים 

וההסתעפויות, כדי לקבל תוצאות אופטימליות. מומלץ מאוד להתייעץ במומחה בנושאים 
אלה.

	 יחידת המאדה )היחידה הפנימית( צריכה להתחבר לתעלת האויר באמצעות שרוול גמיש, 
אטום, חסין אש ובעל חוזק מכאני מתאים. ראה איור 8.

בודד את תעלות האויר על ידי עטיפתן בסיבי זכוכית )פיברגלס( בעובי 2.5	  ס”מ, רצוי 
בדופן הפנימית. צפיפות החומר המבודד חייבת להיות 24 ק”ג למ”ק.

:)  נתוני התקנה אופיינית )ראה איור 5	 
שטח חתך מינימלי של תעלת האויר המרכזית. שטח חתך מינימלי  של פתח יניקת 

 האויר.
לחדר טיפוסי ששטח ריצפתו 10 מ”ר דרוש פתח אויר בשטח חתך של 0.08 מ”ר לערך. 

שטח החתך עשוי להשתנות על פי אורך תעלת האויר ועל פי מידת המורכבות של 
 הנתיב.

וודא שישנם פתחים מתאימים לאויר החוזר.

	 קבע את כיוון מכסה יציאת האוויר.
	 התקן את שני מתאמי התעלה בעזרת ברגים לפתח התעלה.

	 התקן את תעלת האוויר )פח(.
הדבק סרט בידוד מסביב לדופן התעלה/יחידה רוחב הדבקה של כ-20	  מ”מ על היחידה 

הפנימית ו-40 מ”מ רוחב על גבי התעלה. על סרט הבידוד להיות גמיש, אטום, חסין אש 
ובעל חוזק מכני מתאים.

	 ברגים, מקדחה, סרט בידוד, מברג, פסי התקנה )מתאמים(

 שים לב! אורך תעלות האויר ושטח החתך שלהן משפיעים על יכולת הקירור והחימום של מערכת המיזוג.
 הימנע ככל האפשר מחיבורים והסתעפויות בזוית חדה והשתמש במפזרים מתאימים - כך תמנע נפילות לחץ ותפחית

את רמת הרעש במערכת.

סרט בידוד במעטפת 
היחידה/תעלה

תעלת אוויר )פח(
אורך מקסימלי 3 מטר�

התקנת היחידה הפנימית על משטח

התקנת היחידה הפנימית לתקרה )התקנה עם יציאת אוויר מהחזית ומהצדדים(

התקנת יציאות אוויר מתוך תעלות פח

אביזרים וכלים נדרשים

אופן ההתקנה

	 מקם את היחידה לפי התכנון תוך הקפדה על ההנחיות הבאות:
.  	5 מקם את 4 ווי ההתקנה וסמן את מיקום העוגנים ראה איור7, נקודת חיבור 

	  חשוב לפני תליית היחידה:
בצע את כל ההכנות ליציאת האוויר: פתיחת פתחים והרכבת מתאם.

	 קדח את הקדחים עבור העוגנים וחבר את היחידה למשטח תוך הידוק העוגנים 
למשטח.

	 קבע את מיקום היחידה הפנימית לפי התכנון תוך הקפדה על ההנחיות הבאות:
. מקם את 4 ווי ההתקנה וסמן את מיקום העוגנים ראה איור 7	 

 . 4 ראה איור 7	  3 ו-  , 2  , 1 חבר ל-4 נקודות המסומנות ב-
	 הכנס את הווים והברג בורג אבטחה ליחידה.

	 קדח קדחים עבור העוגנים.
	 חובה להשאיר פתח בתקרה מתחת לבית המפוחים שיאפשר אחזקה ושירות, כמו כן פתח שיאפשר פירוק והוצאת המאדה בשלמותו.

איור 9

איור 10

איור 8

�

�
�

�

5

התקן שני מתאמי פח בעזרת 
ברגים לפתח התעלה
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צנרת
גז

כבל 
תקשורת

צינור 
ניקוז

כבל חשמל 
)אופציונלי בהתאם 

לסוג הזינה(

 mm 10
.min

Φ 70 mm

איור 9 איור 10

איור 11

מעבר צנרת דרך הקיר
	 חובה להגן, לעגן ולבודד את הצנרת, כבל בין יחידות וחיווט אחר-העוברים דרך הקיר או כל תווך אחר המפריד בין היחידה הפנימית ליחידה 

החיצונית.
	 ההגנה תהיה כזאת שלא תאפשר בשום צורה פגיעה בצנרת ובחיווט בעת ההתקנה, בעת תפעול שוטף ובמתן שירות.

	 העיגון יהיה כזה שלא יאפשר תזוזה של הצנרת והחיווט בנקודת המעבר מסיבה כל שהיא.
	 הבידוד יהיה כזה שימנע מעבר חום משמעותי בין הסביבה לבין הצנרת והחיווט.

	 סמן את הקדח הרצוי.
קדח חור בקוטר 70	  מ”מ עבור צנרת הגז, צינור הניקוז וכבל החשמל.

וודא שקדיחת החור תעשה בזווית כלפי חוץ ולמטה, כך שיהיה הפרש מינימלי של 10	  מ”מ בין הצד הפנימי לצד החיצוני.
. וודא שצינור הניקוז נמצא בתחתית הצנרת, ראה איור 10	 

	 בגמר ההתקנה אטום היטב את הקדח למניעת חדירת מים.

מיקום קופסאות חשמל

אפשרות 1 על גבי המזגן )כפי שמגיע 
מהמפעל(

אפשרות 2 על גבי הקיר
במידה ונדרשת התקנת קופסת חשמל על הקיר -

יש לקבע לקיר בעזרת הקדחים המסומנים

ינבמ

א8

1רויא

תיריקהנקתהידקתיריקהנקתהידק
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חיבורי חשמל ביחידה הפנימית

קיבוע יחידת פיקוד חדר ומחזיק לשלט רחוק לקיר
	 הוצא את שתי היחידות מאריזתן.

	 חבר כל יחידה לקיר באמצעות ברגים.
	 יש למקם את היחידות כך שיהיה “קשר עין” ביניהן.

	  אסור למקם את יחידת פיקוד החדר מתחת ליחידה הפנימית. )במקרה של טיפטוף, 
היחידה הפנימית עלולה להינזק(.

* חשוב: אין לחבר זינה ותקשורת בעזרת אותו הכבל חובה להשתמש בכבל תקשורת המסופק עם היחידה�

איור 15

איור 16

החיבור החשמלי ליחידת המאדה וליחידת המעבה יהיה בחיבור קבוע, במקרה זה יש להתקין מפסק כלל קוטבי לכל אחת מהיחידות�

אזהרה: יש לנתק את אספקת החשמל, לפני כל טיפול במזגן

PART MUST BE FREE OF ALL SCRATCHES AND BURRS.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED .REMOVE SHARP
EDGES BETWEEN 0.1 AND 0.3X 45º OR EQV. RAD.
THIS PART SHOULD BE PACKED SO AS TO AVOID
DAMAGE DURING TRANSPORT
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SHARON S

SHARON S

URI A.

25.12.2012

25.12.2012

25.12.2012

5 1 3 0 2 7 0 0 0 1 0

:תורעה

תקבדמ:רמוח

ר”מס/’רג250תוחפלהקבדהרשוכ.
בליבגלערוחשהספדה.
ירטמילימבתודימ
ארידת”בהסדנה’חמלומהקיפרגרשאלהבוח”.

”FLEXON” CLASSIC PLUS 4110MH 10170 UL STANDARD
 PVC

200x125

              

51302700010A

- 10A
OUTDOOR UNIT WIRING DIAGRAM 16A

חיבורי חשמל ביחידה הפנימית )איור 16(
	 ניתן למקם את קופסת החשמל על היחידה הפנימית, או בסמוך לה.

	 מקם את הקופסה במקום נוח לגישה לטכנאי השירות.
	 הקופסה והחיבורים חייבים להיות מוגנים מפני מים ולחות.

	 פתח את קופסת החשמל, העזר בסכימת החשמל.
	 נתב את רגש האוויר החוזר לאזור אויר חוזר )בקרבת מסנן האוויר(.

 מקם את יחידת הפיקוד קירי במרחק של עד 8	  מטר מקופסת החשמל של המאדה. בחר מקום בו ניתן לקלוט את פקודות השלט רחוק 
מכל פינות החדר )חייב להיות “קשר עין” בין השלט רחוק לבין יחידת פיקוד קירי(.

	 חבר את קצה האחד של כבל התקשורת של הפיקוד הקירי ליחידת הפיקוד ובקצה השני למקומו המיועד ביחידת פיקוד המאדה.
 חבר את כבל הזינה לפס החיבורים. חשוף כל חוט באורך 7	  מ”מ, העזר במברג לחיבור החוטים למחבר. 

וודא שכל חוט מתחבר לבן זוגו, בהתאם לסכימת החשמל - וודא הידוק חוטים.
	 חבר את כבל התקשורת המסוכך ליחידת הפיקוד במאדה ובמעבה במקומות המיועדים לכך, יש לוודא חיבור חוט הארקה של כבל 

תקשורת זה.
	 הדק את כבל הזינה לקופסת החשמל של המאדה, באמצעות מהדק המיועד לכך.

	 סגור את קופסת החשמל.
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הפשלה באמצעות כלי הפשלה

מאפייני הפשלה טובה

לפני הידוק הצנרת

חיבור הצנרת בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית

צנרת קרר חיבורי הפשלה

	 חתוך את צינור הנחושת באורך הרצוי בעזרת כלי לחיתוך 
 צינורות. מומלץ לחתוך את הצינור באורך הגדול 

כדי 30-50 מ”מ מהאורך הדרוש.
	 הסר גרדים ממקום החתך באמצעות שופין או מקדד 

צינורות. פעולה זו חשובה מאוד ויש להקפיד על ביצועה 
כדי להבטיח את טיב החיבור.

	 בעת פעולת הקידוד, יש להחזיק את הצינור כך שפיו פונה 
כלפי מטה, על מנת ששבבי הנחושת לא יפלו לתוך הצינור.

	 הסר את אום ההפשלה מהיחידה והרכב אותו על צינור 
הנחושת.

	 בצע הפשלה בקצה הצינור באמצעות כלי הפשלה תקני.

	 המשטח הפנימי מבריק וחלק.
	 קצוות ההפשלה חלקים.

	 אורך שפות ההפשלה אחיד.

	  הקפד להתקין כיפת מגן או סרט אטום למים בקצוות הצנרת 
הפתוחים, כדי למנוע חדירת אבק או מים לתוך הצנרת.

	 הקפד לסוך את קצוות חיבורי ההפשלה בשמן קרר, המתאים לקרר מסוג 
R410A, לפני חיבורם. פעולה זו מסייעת למנוע דליפת גז.

	 לקבלת חיבור תקין, מקם את ההפשלה בקו ישר מול התבריג הנגדי ולאחר מכן 
הדק קלות את אום ההפשלה עד להצמדת שני החיבורים.

	 הדק בחוזקה את צנרת הקרר היוצאת מהיחידה החיצונית.
	 הקפד על הידוק אומי ההפשלה בהתאם לטבלת המומנטים.

לפניקידוד אחרי

סוג 
הברז

קוטר צנרת 
 גז

)אינץ-”(

מומנט סגירה 
 דרוש

)ק”ג-מטר(

 קו נוזל
1.7“1/4ברז קטן

 קו יניקה
ברז 
גדול

5/8“6.5

קוטר צנרת 
 גז

)אינץ-”(

תוספת קרר לכל מטר צנרת 
נוסף מעל ל-8 מ’ הראשונים 

)גרם(

3/4“-5/8“20

איור 16

צינור נחושת

בלוק

איור 18

ידית

עול

קונוס

ידית הצמדהסמן חץ אדום

גובלים

איור 19

מכשיר הפשלה

אום הפשלה
צינור נחושת

איור 20

סוך את קצוות 
הצנרת בשמן קרר  אום 

הפשלה
תבריג

איור 21

צינור נחושת

מקדד
איור 17

מידה A )מ”מ(
מכסימלי

 קוטר חיצוני
מינימלי)אינץ(

עובי דופן
)מ”מ(
0�8
1�0
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R410A-צנרת קרר מתאימה ל

שמן קרר לסיכת מחברים ומתאמי צנרת

סוג הקרר

משאבת ואקום

R410A איסור שימוש בציוד שאינו מתאים לקרר מסוג

שימוש בכלי עבודה נקיים ומתאימים

R410A דגשים והנחיות לטיפול בקרר מסוג

�PUMP DOWN אין להשתמש במדחס לאגירת קרר

	 יש להשתמש בצנרת העשוייה מסגסוגת נחושת ללא חמצן וללא תפר.
	 עובי דופן צנרת יהיה לפחות בערך הנקוב בטבלה.

מערכת המכילה קרר מסוג R410A	  , רגישה יותר לזיהומים.
	 יש להקפיד על נקיון הצנרת ולוודא שהיא ללא אבק, לכלוך, שבבים, גרדים, שמן, לחות, תחמוצות או גופרית.

, ולפגיעה בתפקוד המדחס.  	R410A המצאות אחד או יותר ממרכיבים אלו בצנרת יגרום לפגיעה בשמן הקרר של גז
	 מומלץ לאטום את קצוות הצנרת בעת ההתקנה.

	 מומלץ לשמור בשקית נקייה וסגורה, את שאר האביזרים )מחברים וכו’(.
	 אם מבוצעת הלחמה לצינור הנחושת )הארכת צינור( י שלהחדיר חנקן בלחץ נמוך בעת ביצוע ההלחמה.

	  השתמש בשמן אסתרי, שמן אתרי או שמן אלקלבנזן בלבד, לשימון מחברים ואבזרי צנרת הדורשים תנועה או הידוק.
)Ester Oil, Ether Oil, Alkylbenzene(

	 עירבוב או שימוש בשמן/גריז קרר אחר יגרום נזק.

על הקרר להיות מסוג R410A	  בלבד. שימוש בקרר אחר יגרום נזק למערכת.

	 על המשאבה חייב להיות מותקן שסתום אל-חוזר. שסתום זה מונע מהשמן מלהכנס למערכת הקירור ולגרום לנזק.

(, ובכלל זה: סעפת מדי לחץ הותיקה, צנרת גמישה הותיקה, אל-חוזר, גלאי הנזילות הותיק, מד לחץ ואקום,   	R-22( אסור להשתמש בציוד הותיק 
נוזל קירור לאיטום.

.  	R410A כל הציוד חייב להתאים במיוחד לקרר
	 שימוש בציוד שאינו מתאים לסוג זה של הקרר, יגרום לנזק במערכת הקירור.

	 יש להקפיד על עבודה עם כלים נקיים ומתאימים. עקב רגישות המערכת ללכלוך.

עובי דופן תחום קטרי צנרת
מינימלי

1/4“, 3/8“, 1/2“0.8 mm

5/8“, 3/4“1.0 mm

ניקוז אויר וביצוע ואקום

ניקוז אויר

	 שחרר את כיפות המגן.
	 שחרר כיפת שסתום השירות.

	 חבר את משאבת הואקום, עם הצינור הגמיש לפתח שסתום השירות.
 בצע ואקום עד שמד הלחץ יורה על 30Inch Hg-	  וודא שהואקום נשמר 

למשך 10-20 דקות.
	  כאשר המשאבה עדיין עובדת, סגור את ברז הלחץ הנמוך בסעפת המשאבה, 

או בסעפת מדי לחץ אחרת שמתאימה לקרר R410A  ועצור את המשאבה.
 לבדיקת נזילות: פתח את הברז של שסתום דו דרכי, כדי 1/4	  סיבוב, וסגור 

.50psi בלחץ של 
בדוק באמצעות סבון את כל החיבורים לנזילות )או בגלאי נזילות אחר(.

	  פתח את הברזים של שסתום דו דרכי ושל שסתום תלת דרכי למעבר מלא.
נתק את הצינור הגמיש של משאבת הואקום.

	 החזר את כיפות המגן וחזק אותן.

יש לבצע ניקוז אויר ולחות מהצנרת.

שים לב!
השימוש בקרר מסוג R410A, מחייב שימוש 

במשאבת ואקום מתאימה, בעלת שסתום אל חוזר, 
צנרת גמישה בעובי מתאים אשר בקצותיה תבריג 

בעל קוטר מתאים�

 -30Inch Hg בצע ואקום עד שתגיע ללחץ של
וודא שהואקום נשמר למשך 10-20 דקות�

משאבת ואקום

איור 22

איור 23
 שסתום תלת-דרכי

ברז גדול

כיפת שסתום 
שירות

חבר ליחידה 
החיצונית

חבר ליחידה 
החיצונית

מצב פתוח
ציר

מחט

איור 24

 יחידה
פנימית

 שסתום דו-דרכי
 שסתום תלת-דרכיברז קטן

ברז גדול

כיוון זרימת הקרר

מחבר שירות

כיפת 
שסתום

כיפת שסתום שירות

סובב )2( סובב )1(
סובב )1(

חזק )8(

פתח עד הסוף את 
השסתום )7(

פתח עד הסוף את השסתום 
)7(

פתח 1/4 סיבוב )6(

חזק )8(

חזק )8(

איור 25
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הוספת קרר
R410A הנחיות להוספת קרר מסוג

.  	R410A סוג הקרר חייב להיות
.)  	Glide( את הקרר יש לטעון במצב נוזלי. הסיבה היא שקרר זה הינו תערובת של שני גזים בעלי טמפ’ נידוף שונה 

אמנם הבדלי טמפ’ הנידוף קטנים וניתן להתייחס לקרר כגז אחד, על אף זאת, יש לבצע את הטעינה במצב נוזלי.
	 את הקרר יש לטעון בכמות מדודה בעזרת משקל.

יש לשים לב!	  צבע מיכל הגז הינו ורוד.
	 כמו כן יש לבדוק היטב את סוג המיכל. אם המיכל הינו בעל סיפון פנימי יש לבצע את הוספת הגז כשחלקו העליון כלפי מעלה. אם המיכל 

הוא ללא סיפון פנימי יש להפוך אותו בכדי שיצא לטעינה במצב נוזל )ולא גז(. העזר באיור.

מיכל קרר ללא סיפון

מיכל קרר

סימון מיכל קרר

נוזל

מיכל קרר

מיכל קרר עם סיפון

שים לב!
R410A

מיכל בצבע 
איור 26ורוד

	 מקם את הצנרת חבוייה ככל האפשר.
	 וודא שצנרת הניקוז לכל אורכה, תהיה בזוית ירידה כלפי חוץ הבית.

	 יש לבודד את חיבורי הצנרת בשרוולי הבידוד המסופקים יחד עם המזגן.
	 הדק את הצנרת לקיר החיצוני.

	 יש לסתום את הקדח דרכו עוברת הצנרת בחומר מתאים.
	 יש לחבר את המזגן לזינת החשמל.

	 בדוק את כל הפעולות של המזגן. העזר בהוראות ההפעלה.
יחידה פנימית

	 בדוק האם לחצני השלט רחוק )אם קיים( ויחידת התצוגה פועלים כראוי והמזגן מתפקד בהתאם?
	 בדוק האם נוריות החיווי שעל תצוגת היחידה פועלים כראוי?

	 בדוק האם הניקוז תקין?
יחידה חיצונית

	 בדוק האם קיים רעש או רעידות חריגות?
	 בדוק האם הרעש, ניקוז מי העיבוי או זרימת אויר מפעולת המזגן מפריעה לשכנים?

	 בדוק האם יש דליפת גז?
הסבר ללקוח יחד עם חוברת ההפעלה

	 כיצד מפעילים/מנתקים, כיצד בוחרים מצבי קירור/חימום, כיוון טמפרטורות רצויות, תכנות זמן, הפעלה ללא שלט, ושאר פעולות של המזגן 
והשלט רחוק.

אזהרה! יש לנתק את אספקת החשמל לפני כל טיפול במזגן�	 
	 כיצד להוציא ולנקות את מסנן האויר

	 מסור ללקוח את חוברת ההפעלה ואת דף ההתקנה.

טיפול בנזילות

גימור בסיום התקנה

	 אם קיימת נזילה קטנה, יש לאתר אותה, באמצעות מכשיר אלקטרוני לאיתור נזילות, לתקן ולהוסיף גז בהתאם.
	  אם המזגן איבד כמות גדולה של קרר, לאחר איתור וטיפול בדליפה, יש לבצע ואקום לכלל המערכת ולהכניס כמות קרר במידה המצויינת 

על גבי שלט מכשיר )יח’ פנימית או חיצונית(.
	 כאשר מבוצעת טעינת קרר מלאה, )עקב דליפה, החלפת מדחס או ביצוע עבודות צנרת(, יש להחליף מייבש )אם קיים(.

אם המזגן איבד כמות גדולה של קרר, יש לבצע ואקום לכלל 
המערכת ולהחליף מייבש )אם קיים(.
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איור 1.1: הפיקוד הקירי  

 LCD איור 1.2: צג

פיקוד קירי    �1

צג LCD של הפיקוד הקירי    1�1

הפעלה
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טבלה 1.1 

  LCD-פקודות בצג ה  1�2

תיאור הפקודות בצג ה-LCD תיאור מס' 

לא פעיל-1

לא פעיל-2

מצבי שינה שינה 3 

כל אחד ממצבי הפעולה של היחידה הפנימית )מצב אוטומטי( מצב פעולה 4 

מצב קירור קירור 5 

מצב ייבוש ייבוש 6 

מהירות המאוורר מאוורר 7 

מצב חימום חימום 8 

מצב הפשרה הפשרה 9 

לא פעיל-10

מצב נעילה נעילה 11 

Shield )מיגון( 12 
מצב הגנה )הלחצנים, הטמפרטורה, הפעלה/כיבוי או חיסכון באנרגיה מוגנים על-ידי ניטור 

מרחוק( 

מצב טורבו Turbo )טורבו( 13 

Memory )זיכרון( 14 
מצב זיכרון )היחידה הפנימית חוזרת להגדרות המקוריות לאחר נפילת מתח וחידוש 

אספקת החשמל( 

מרצד כאשר היחידה מופעלת ללא הלחצנים ריצוד 15 

 16 Save מצב חיסכון באנרגיה

כיוון טמפרטורת החדר טמפרטורה 17 

לא פעיל-18

סמל מצב נשיפה למניעת ריחות Blow )נשיפה( 19 

מיקום תצוגת הטיימר טיימר 20 

מצב שקט )שני סוגים: שקט ושקט אוטומטי( שקט 21 

 הערות: הפונקציות המסומנות בכוכבית )*( שמורות עבור דגמים אחרים ואינן זמינות לדגמים המתוארים במדריך זה. 
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איור 2.1: כיתוב הלחצנים  

לחצנים   �2
כיתוב הלחצנים     2�1

פונקציות הלחצנים    2�2
טבלה 2.1 

תפקיד הלחצן תיאור מס' 

)1( בחירה וביטול של פונקציה; Enter/Cancel )הזן/ביטול( 1 
)2( לחץ במשך 5 שניות כדי לבדוק את הטמפרטורה מחוץ לחדר. 

 2 ▲ 16-30°C :1( כיוון טמפרטורה של היחידה הפנימית(
)2( כיוון זמן: 0.5-24 שעות 

)3( החלפה בין המצבים quiet/auto quiet )שקט/שקט אוטומטי(   6 ▼

כיוון מהירות המאוורר: גבוהה/בינונית/נמוכה/אוטומטית מאוורר 3 

קביעת מצב הפעולה של היחידה הפנימית: קירור / חימום / אוורור / ייבוש מצב פעולה 4 

מעבר בין הפונקציות air/sleep/turbo/save/e-heater/blow/quite )אוויר צח / Function )פונקציה( 5 
שינה / טורבו / חיסכון באנרגיה / חימום חשמלי / נשיפה / שקט( 

כיוון הפעלה בהשהיה )טיימר( טיימר 7 

הפעלה וכיבוי של היחידה הפנימית On/off )הפעלה/כיבוי( 8 

▲ Mode
 4 ו- 2 

פונקציית זיכרון 

לחץ על הלחצנים Mode ו-▲ במשך 5 שניות כאשר היחידה במצב כבוי, כדי 
להפעיל את פונקציית הזיכרון )אם הזיכרון מופעל, היחידה הפנימית חוזרת 

להגדרות המקוריות לאחר נפילת מתח וחידוש אספקת החשמל(. אם לא, היחידה 
הפנימית חוזרת למצב כבוי )מצב ברירת המחדל( לאחר חידוש אספקת החשמל. 

 .)outgoing כברירת מחדל, פונקציית הזיכרון כבויה לפני

נעילה 2 ▲ ו- 6 ▼ 
עם הפעלת היחידה ללא תקלה או במצב כבוי, לחץ בו-זמנית על הלחצנים ▲ ▼ 
במשך 5 שניות, כדי לעבור למצב נעילה. במקרה זה, שום לחצן לא יגיב ללחיצה. 

לחץ שוב על הלחצנים ▲ ▼ במשך 5 שניות כדי לבטל את מצב הנעילה. 
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 זהירות: 
במהלך חיבור החוטים, הקדש תשומת לב מיוחדת לנקודות הבאות, כדי למנוע הפרעות אלקטרו-מגנטיות ואף לכשל 

היחידה. 
1. כדי להבטיח תקשורת תקינה עם היחידה, יש להפריד בין כבל התקשורת והחיווט של הפיקוד הקירי לבין כבל הכוח 

והכבלים שבין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית. המרחק המינימלי ביניהם צריך להיות 20 ס"מ.  
2. התקנת היחידה במקום הנתון להפרעות אלקטרו-מגנטיות מחייב שימוש בכבל שזור דו-גידי לצורך תקשורת עם 

הפיקוד הקירי. 

התקנת הפיקוד הקירי   �3
התקנת הפיקוד הקירי     3�1

 איור 3.1: תרשים התקנת הפיקוד הקירי. שים לב לנקודות הבאות במהלך התקנת הפיקוד הקירי: 

לפני ביצוע ההתקנה, נתק את אספקת החשמל המגיעה לחיווט המתח הגבוה שבקיר, שעליו מבצעים את ההתקנה.   .1
אסור במפורש לבצע את שלבי ההתקנה תחת מתח. 

משוך את הכבל השזור הדו-גידי דרך קדח ההרכבה ונתב אותו דרך הפתח המרובע שבלוחית האחורית של הפיקוד   .2
הקירי. 

 .M4X25 הצמד את לוחית הבקר אל הקיר וקבע אותה לקדח ההרכבה בעזרת ברגים  .3
העבר את הכבל השזור הדו-גידי דרך הפתח המרובע לתוך חריץ הפיקוד. הצמד את הפנל הקדמי והלוחית האחורית   .4

של הפיקוד בלחיצה זה לזה. 
  .ST2.2X6.5 5  לבסוף, קבע את הפנל הקדמי של הפיקוד ללוחית האחורית שלו בעזרת בורגי

5 4 3 2 1 מס' 

תיאור 
תיבת הבסיס של 
התושבת מותקנת 

על הקיר 

הלוחית האחורית של 
הבקר 

 M4X25 בורג
הפנל הקדמי של 

הפיקוד 
 ST2.2X6.5 בורג

איור 3.1: תרשים התקנת הפיקוד הקירי 

4

Ⅲ  Installation of Wired Controller  
3�1 Installation of Wired Controller 

 
Fig.3.1: Sketch for Installation of Wired Controller 

 
No. 1 2 3 4 5 

Description Socket’s base 
box installed 
in the wall 

Soleplate of 
controller 

Screw M4X25 Front panel of 
controller 

Screw 
ST2.2X6.5 

 

Fig.3.1: Sketch for Installation of Wired Controller. Pay attention to the following items during installation 
of wired controller: 

1. Cut off power supply of heavy-current wire embedded in mounting hole in the wall before installation. 
It is prohibited to perform the whole procedure with electricity. 

2. Pull out 4-core twisted pair line in mounting hole and then make it through the rectangle hole at the 
back of controller’s soleplate. 

3. Joint the controller’s soleplate on wall face and then fix it in mounting hole with screws M4X25. 

4. Insert the 4-core twisted pair line through rectangle hole into controller’s slot and buckle the front 
panel and soleplate of controller together. 

5. At last, fix the controller’s front panel and soleplate with screws ST2.2X6.5. 

 

 Caution: 

During connection of wirings, pay special attention to the following items to avoid interference of 
electromagnetism to unit and even failure of it. 

1. To ensure normal communication of the unit, signal line and wiring (communication) of wired controller 
should be separate from power cord and indoor/outdoor connection lines. The distance between 
them should be kept 20cm in min.  

2. If the unit is installed at the place where there is interference of electromagnetism, signal line and 
wiring (communication) of wired controller must be shielded by twisted pair lines. 

1 2 3 4 5



אוטומטי קירור ייבוש איוורור חימום
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            איור 4.2: היחידה במצב מופעל  

הוראות הפעלה   �4
1�4 הפעלה/כיבוי 

לחץ על לחצן On OFF )הפעלה/כיבוי( כדי להפעיל את היחידה. 
לחץ שוב על לחצן זה כדי לכבות את היחידה. 

הערה: באיור 4.1 מתואר חיווי של יחידה כבויה לאחר חיבורה למקור החשמל. 
באיור 4.2 מתואר חיווי של יחידה מופעלת לאחר חיבורה למקור החשמל.  

2�4 בחירת מצב הפעולה 
כשהיחידה במצב מופעל, לחץ על לחצן Mode כדי לעבור למצבי ההפעלה השונים ברצף הבא:  

איור 4.1: היחידה במצב כבוי  



אוטומטי נמוך בינוני גבוה
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                  איור 4.3  

איור 4.4  

כיוון הטמפרטורה   4�3
לחץ על ▲ או על ▼ כדי להעלות או להוריד את הטמפרטורה הרצויה, כשהיחידה במצב מופעל. לחיצה ממושכת על 

אחד הלחצנים מעלה או מוריד את הטמפרטורה ב- 1°C כל חצי שנייה. 
במצבים קירור, ייבוש, אוורור וחימום, טווח כיוון הטמפרטורה הוא 16°C–30°C. במצב אוטומטי, לא ניתן לכוון את 

הטמפרטורה הרצויה. 
כמתואר באיור 4.3.  

4�4 כיוון מהירות המאוורר 
לחץ על לחצן Fan; מהירות המאוורר של היחידה הפנימית משתנה באופן הבא: 

כמתואר באיור 4.4.  
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איור 4.5 מציג את אופן כיוון הטיימר למצב כיבוי כשהיחידה מופעלת. 

 xx. מופיע החיווי Timer כיוון כיבוי באמצעות טיימר: אם היחידה במצב כבוי והטיימר לא מופעל, כשלוחצים על לחצן  
Hour בצג ה-OFF  .LCD מהבהב בתצוגה. במקרה זה, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לכוון את ההפעלה באמצעות טיימר 

ולאחר מכן לחץ על Timer לאישור הפעולה. אם לוחצים על לחצן Mode לפני שלוחצים על Timer לאישור הפעולה, 
מצב הטיימר משתנה למצב מופעל. במקרה זה, מופיע החיווי xx. Hour בצג ה-LCD.  ו-ON מהבהב בתצוגה. במקרה 

זה, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לכוון את ההפעלה באמצעות טיימר ולאחר מכן לחץ על לחצן Timer לאישור הפעולה. 
כאשר צג ה-LCD מציג את הכיתוב xx. Hour On Off, המשמעות של xx. Hour היא שעת הכיבוי באמצעות הטיימר, 

אך שעת ההפעלה באמצעות הטיימר אינה מוצגת. 
ביטול הטיימר: לאחר שמכוונים את הטיימר, אם לוחצים על לחצן Timer, הכיתוב xx. Hour לא יוצג ב-LCD; קביעת   

הטיימר מבוטלת.  

 איור 4.5: כיוון הטיימר כשהיחידה מופעלת  

הפעל את היחידה בלי 
לכוון את הטיימר.

לחץ על Timer כדי לכוון את 
הטיימר.

לחץ על Timer כדי לאשר את 
כיוון הטיימר.

לחץ על ▲או על ▼ כדי לכוון את 
הזמן.

לחץ על ▲או על ▼ כדי לכוון את 
הזמן.

לחץ על לחצן Mode כדי לעבור 
לכיוון טיימר מופעל.

5�4 כיוון הטיימר 
  Timer כדי לקבוע את זמן כיבוי היחידה באמצעות הטיימר. כשהיחידה במצב כבוי,  לחץ על לחצן Timer לחץ על לחצן 

  כדי לקבוע את זמן הפעלת היחידה באמצעות הטיימר, באותו אופן.  
 xx. מופיע החיווי Timer כיוון הפעלה באמצעות טיימר: אם היחידה במצב כבוי והטיימר לא מופעל, כשלוחצים על לחצן  

Hour בצג ה-ON  .LCD מהבהב בתצוגה. במקרה זה, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לכוון את ההפעלה באמצעות טיימר 
ולאחר מכן לחץ על Timer לאישור הפעולה. אם לוחצים על לחצן Mode לפני שלוחצים על Timer לאישור הפעולה, 

מצב הטיימר משתנה למצב כבוי. במקרה זה, מופיע החיווי xx. Hour בצג ה-LCD.  ו-OFF מהבהב בתצוגה. במקרה 
זה, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לכוון את הכיבוי באמצעות טיימר ולאחר מכן לחץ על Timer לאישור הפעולה. כאשר צג 

ה-LCD מציג את הכיתוב xx. Hour On Off, המשמעות של xx. Hour היא שעת ההפעלה באמצעות הטיימר, אך 
שעת הכיבוי באמצעות הטיימר אינה מוצגת. 

טווח הטיימר: 0.5-24 שעות כל לחיצה על הלחצן ▲ או על ▼ מעלה או מורידה את זמן הטיימר בחצי שעה. לחיצה 
ממושכת על אחד הלחצנים מעלה או מורידה את הזמן בחצי שעה לכל חצי שנייה של לחיצה, לפי הלחצן. 
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הערה: 
אם מכוונים את ההפעלה וגם את הכיבוי באמצעות טיימר כשהיחידה במצב מופעל, הפיקוד הקירי מציג רק את שעת   .1

הכיבוי באמצעות טיימר. אם מכוונים את ההפעלה וגם את הכיבוי באמצעות טיימר כשהיחידה במצב כבוי, הפיקוד 
הקירי מציג רק את שעת ההפעלה באמצעות טיימר.  

הטיימר מפעיל יחידה כבויה או מכבה יחידה מופעלת, בזמן שנקבע.   .2

 איור 4.6: כיוון מצב שינה  

 מצב שינה מתבטל אוטומטית לאחר לאחר נפילת מתח וחידוש אספקת החשמל. 
 פונקציית השינה אינה זמינה במצב אוורור ובמצב אוטומטי. 

הערה:  במצבי פעולה קירור וייבוש, אם נבחרה פונקציית שינה והיחידה פעלה במשך 1 שעה,   
הטמפרטורה הרצויה שנבחרה תעלה ב- 1°C וב- 1°C נוספת בשעה הבאה. לאחר מכן, היחידה תפעל 
בטמפרטורה זו. במצב חימום, אם נבחרה פונקציית שינה והיחידה פעלה במשך 1 שעה, הטמפרטורה 

הרצויה שנבחרה תרד ב- 1°C וב- 1°C נוספת בשעה הבאה. לאחר מכן, היחידה תפעל בטמפרטורה זו. 

הגדרות שינה   4�6
הפעלת מצב שינה: כשהיחידה במצב מופעל, לחץ על לחצן Function עד שמחוון השינה יופיע בתצוגה ולאחר מכן 

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי להפעיל את הפונקציה. 
כיבוי מצב שינה:כשהיחידה במצב מופעל ופונקציית השינה נבחרה, לחץ על לחצן Function עד שמחוון השינה יופיע 

בתצוגה ולאחר מכן לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי לכבות את הפונקציה.  

כיוון מצב השינה מוצג באיור 4.6:  

הפעל את היחידה בלי להפעיל 
את פונקציית השינה.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 

השינה.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
לכבות את פונקציית השינה.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
להפעיל את פונקציית השינה.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 

השינה.
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קביעת הפונקציה TURBO מתוארת באיור 4.7. 

הערה: 
1. הפונקציה TURBO )קירור/חימום מואץ( נכבית לאחר נפילת מתח וחידוש אספקת החשמל. במצבים 

ייבוש, אוורור ואוטומטי, לא ניתן לבחור את הפונקציה TURBO, ולכן החיווי לא יופיע בתצוגה. 
הפונקציה TURBO מתבטלת אוטומטית לאחר קביעת פונקציית מצב שקט.    .2

  SAVE 8�4 קביעת הפונקציה
פונקציית חיסכון באנרגיה: במצב חיסכון באנרגיה, טווח הטמפרטורות של המזגן מוקטן, על-ידי שינוי 

הגבול התחתון של הטמפרטורה הרצויה במצבים קירור וייבוש ושינוי הגבול העליון של הטמפרטורה הרצויה 
 במצב חימום. 

קביעת חיסכון באנרגיה במצב קירור 
כשהיחידה פועלת במצב קירור או ייבוש, לחץ על לחצן Function עד שתגיע לפונקציית החיסכון באנרגיה. 

הכיתוב SAVE מהבהב בתצוגה. לחץ על ▲ או על ▼, כדי לשנות את הגבול התחתון של הטמפרטורה 
הרצויה במצב קירור. לאחר מכן, לחץ על לחצן Enter/Cancel )הזנה/ביטול(, כדי להפעיל את הפונקציה 

חיסכון באנרגיה במצב קירור.  

 TURBO 7�4 קביעת הפונקציה
במצבים קירור וחימום, ניתן להגיע במהירות לטמפרטורה הרצויה בחדר,    :TURBO הפונקציה  

על-ידי הפעלת המאוורר במהירות גבוהה. 
 .TURBO עד שתגיע לפונקציה ,Function במצב קירור או חימום, לחץ מספר פעמים על לחצן  

 .TURBO כדי להפעיל את הפונקציה Enter/Cancel כעת לחץ על לחצן
במהלך עבודה במצב TURBO, לחץ מספר פעמים על לחצן Function, עד שתגיע לפונקציה   

  .TURBO כדי לבטל את הפונקציה Enter/Cancel כעת לחץ על לחצן .TURBO

  TURBO 4.7 קביעת הפונקציה 

הפעל את היחידה בלי להפעיל 
את פונקציית הטורבו.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
 Function, עד שתגיע

לפונקציית הטורבו.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
לכבות את פונקציית הטורבו.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
להפעיל את פונקציית הטורבו.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 

הטורבו.
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 איור 4.8: קביעת חיסכון באנרגיה  

הערה: 
1. כשהיחידה פועלת במצב אוטומטי, בחירה בפונקציה חיסכון באנרגיה מבטלת את מצב הפעולה האוטומטי, והיחידה 
עוברת למצב העבודה הנוכחי )קירור או חימום(. בחירה בפונקציה חיסכון באנרגיה מבטלת גם את פונקציית השינה. 

2. במצב חיסכון באנרגיה, אם לוחצים על לחצן Function או אם לא מתבצעת שום פעולה במשך 5 שניות מהלחיצה 
על לחצן כלשהו, מתבטלת הפונקציה חיסכון באנרגיה, ונתוני מצב ההפעלה החסכוני הנוכחי לא נשמרים בזיכרון. 

3. הגדרות פונקציה חיסכון באנרגיה נשמרות גם לאחר נפילת מתח וחידוש אספקת החשמל.  
 .30°C 16°, וגבול הטמפרטורה העליון במצב חימום הואC 4. גבול הטמפרטורה התחתון במצב קירור הוא

5. לאחר שמירת ההגדרות, אם הטמפרטורה הרצויה שנבחרה חורגת מהטווח המוגדר למצב הפעולה, היא תיקבע 
בהתאם לערך הגבול המתאים.  

קביעת חיסכון באנרגיה במצב חימום 
 SAVE עד שתגיע לפונקציית חיסכון באנרגיה; הכיתוב ,Function כשהיחידה פועלת במצב חימום, לחץ על לחצן

מהבהב בתצוגה. לחץ על לחצן Function כדי להגיע לפונקציית חיסכון באנרגיה במצב חימום ובאמצעות הלחצן ▲ 
או ▼, כוון את הגבול העליון של הטמפרטורה הרצויה במצב חימום. לאחר מכן, לחץ על לחצן Enter/Cancel )הזנה/

ביטול(, כדי להפעיל את הפונקציה חיסכון באנרגיה במצב חימום.
לאחר הפעלת פונקציית חיסכון באנרגיה, לחץ על לחצן Function עד שתגיע לפונקציית חיסכון באנרגיה ולאחר מכן 

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי לבטל את הפונקציה. 

איור 4.8 מציג את אופן הקביעה של פונקציית החיסכון באנרגיה.  

הפעל את היחידה בלי להפעיל 
את פונקציית השמירה.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 
שמירה )SAVE( של מצב קירור.

לחץ על ▲או על ▼ כדי לכוון 
את טמפרטורת הגבול העליונה 

לחימום.

לחץ על ▲או על ▼ כדי לכוון את 
טמפרטורת הגבול התחתונה לקירור.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
MODE, עד שתגיע לפונקציית 

השמירה )SAVE( של מצב 
חימום.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
לכבות את החלפת האוויר.
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  BLOW איור 4.9: קביעת הפונקציה 

הערה: 
לאחר קביעת הפונקציה BLOW, כבה את היחידה על-ידי לחיצה על לחצן On/Off  בשלט-רחוק. מאוורר היחידה   .1

 BLOW מופיע בתצוגה(. אם הפונקציה BLOW הפנימית מסתובב במהירות נמוכה במשך 10 דקות )הכיתוב
מתבטלת, מאוורר היחידה הפנימית נכבה באופן אוטומטי. 

הפונקציה BLOW אינה זמינה במצב אוורור ובמצב חימום.   .2

קביעת הפונקציה Blow )נשיפה(    4�9

הפעל את היחידה בלי להפעיל 
.)BLOW( את פונקציית הנשיפה

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 

הנשיפה.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
לכבות את פונקציית הנשיפה.

לחץ על לחצן Enter/Cancel כדי 
להפעיל את פונקציית הנשיפה.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציית 

הנשיפה.

הפונקציה BLOW: לאחר כיבוי היחידה, מתבצע אידוי אוטומטי של המים שהצטברו במאדה שביחידה   
הפנימית, כדי למנוע עובש. 

במצב קירור או ייבוש, לחץ מספר פעמים על לחצן Function, עד שתגיע לפונקציה BLOW. בזמן   
שהכיתוב BLOW מהבהב בתצוגה, לחץ על לחצן Enter/cancel כדי להפעיל את הפונקציה. 

במצב BLOW )נשיפה(, לחץ מספר פעמים על לחצן Function, עד שתגיע לפונקציה BLOW. כעת   
לחץ על לחצן Enter/cancel כדי לכבות את פונקציית הנשיפה. 

קביעת הפונקציה מוצגת באיור 4.9.    
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קביעת הפונקציה עבודה במצב שקט מוצגת באיור 4.10.  

 איור 4.10: קביעת הפונקציה עבודה במצב שקט  

קביעת הפונקציה עבודה במצב שקט       4�10
פונקציית העבודה במצב שקט כוללת שני מצבי פעולה: QUIET )שקט( ו-AUTO QUIET )שקט אוטומטי(. 

לחץ על לחצן Function עד שתגיע לפונקציה עבודה במצב שקט. הכיתוב QUIET או AUTO QUIET  מהבהב 
בתצוגה. 

Enter/ ולאחר מכן לחץ על לחצן AUTO QUIET או QUIET במקרה זה, לחץ על ▲ או על ▼, כדי לעבור בין המצבים
cancel כדי להפעיל את הפונקציה. 

במצב שקט, לחץ מספר פעמים על לחצן Function עש שתגיע לפונקציה עבודה במצב שקט. במקרה זה, החיווי 
Quiet או Auto Quiet מהבהב בתצוגה. לחץ על לחצן Enter/cancel כדי לכבות את הפונקציה.  

הערות: 
1. כשהיחידה פועלת במצב שקט, לא ניתן לכוון את מהירות המאוורר. 

2. כאשר בוחרים בפונקציה AUTO QUIET, היחידה עוברת למצב עבודה שקט לפי ההפרש בין טמפרטורת החדר 
לבין הטמפרטורה הרצויה. במקרה זה, ניתן לכוון את מהירות המאוורר. אם בהפרש בין טמפרטורת החדר לבין 
 2°C 4°, המאוורר ימשיך להסתובב במהירות הנוכחית; אם הפרש הטמפרטורות ביןC ≥ הטמפרטורה הרצויה

 ל- 3°C, מהירות המאוורר תוקטן ברמה אחת, אך אם המהירות הנוכחית היא הקטנה ביותר, לא ניתן לכוון אותה. 
אם הפרש הטמפרטורות ≥1°C, מהירות המאוורר תהיה ברמה הנמוכה ביותר.

3. במצב שקט אוטומטי, מהירות המאוורר יכולה רק לרדת, אך לא לעלות. בחירה ידנית במהירות מאוורר גבוהה 
גורמת לביטול מצב שקט אוטומטי. 

4. הפונקציה שקט אוטומטי אינה זמינה במצב אוורור ובמצב ייבוש. המצב השקט מתבטל אוטומטית לאחר לאחר 
נפילת מתח וחידוש אספקת החשמל. 

 .TURBO 5. בחירה במצב שקט מבטלת את הפונקציה

הפעל את היחידה בלי להפעיל 
את פונקציית העבודה במצב 

שקט.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציה 

עבודה במצב שקט.

לחץ מספר פעמים על לחצן 
Function, עד שתגיע לפונקציה 

עבודה במצב שקט.

לחץ על ▲ או על ▼ עד שתגיע 
 AUTO( לפונקציה שקט אוטומטי

.)QUIET

 Enter/Cancel לחץ על לחצן
)הזנה/ביטול( כדי להפעיל את 

סוג המצב השקט הרצוי.

 Enter/Cancel לחץ על לחצן
כדי לכבות את הפונקציה עבודה 

במצב שקט.
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איור 5.1    

חיווי שגיאות ותקלות   �5
במקרה של תקלה במהלך פעולת היחידה, מופיע קוד שגיאה במקום תצוגת הטמפרטורה. כאשר יש מספר תקלות, קודי 

התקלה מוצגים באופן מחזורי. במקרה של מערכות רבות, מוצג מספר המערכת התקולה ואחריו נקודתיים )לא קיים 
במערכת יחידה(. 

במקרה של תקלה, כבה את היחידה וצור קשר עם המפיץ הקרוב ביותר לקבלת עזרה. 
באיור 5.1 מתואר מצב של הגנה מפני לחץ גבוה במערכת מס' 2 בזמן שהיחידה פועלת.  

קודי התקלה ומשמעותם:  

תיאור התקלה קוד התקלה 

 E1 הגנת מדחס מפני לחץ גבוה

 E2 הגנת היחידה הפנימית מפני קפיאה

 E3 הגנת מדחס מפני לחץ נמוך

 E4 הגנת מדחס מפני טמפרטורת פליטה גבוהה

 E5 הגנת מדחס מפני עומס יתר

 E6 תקלת תקשורת

 E9 הגנת מפני גלישת מים

 F0 תקלה ברגש טמפרטורת החדר בכניסת האוויר החוזר ביחידה הפנימית

 F1  תקלת רגש מאדה

 F2 תקלת רגש מעבה

 F3 תקלת רגש טמפרטורת סביבה ביחידה החיצונית

 F4 תקלת רגש טמפרטורת פליטה

 F5  )LED-תקלת רגש טמפרטורת סביבה בכרטיס התצוגה )או בכרטיס ה
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6 הפעלה בעזרת שלט-רחוק

פונקציות השלט-רחוק

משדר פקודות

שלט-רחוק

הערה: הקפד על קו ראייה פנוי ללא חסימה כלשהי בין העינית לבין השלט-רחוק. אין להפיל או לזרוק את השלט רחוק, אין 
לאפשר חדירת נוזלים לתוכו ואין לחשוף אותו לקרינת שמש או לטמפרטורות חמות מאוד.

להפעלת המזגן, לחץ על הלחצן פעם אחת; לכיבוי 
המזגן, לחץ לחיצה נוספת. 

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במצב 
הפעולה הרצוי - Auto )אוטומטי(, Cool )קירור(, 

 Dry )ייבוש(, Fan )איוורור(,  Heat )חימום(. 
 Auto מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא

)אוטומטי(. במצב זה, הטמפרטורה לא מופיעה 
בתצוגה. במצב Heat )חימום(, ערך הטמפרטורה 

ההתחלתי בתצוגה הוא 28°C. בשאר המצבים, 
.25°C ערך הטמפרטורה ההתחלתי בתצוגה הוא

לחצן MODE )מצב פעולה(
 MODE

AUTO )אוטומטי( 
COOL )קירור( 

DRY )ייבוש( 
FAN )איוורור(

HEAT )חימום - רק במזגני קירור וחימום(

לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את מצב השינה 
במזגן. מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן 

הוא Sleep Off. פונקציית השינה מתבטלת ברגע 
שמכבים את המזגן. לאחר לחיצה על הלחצן 

SLEEP ניתן לכון את משך הפעולה. את פונקציה 
השינה לא ניתן להפעיל באוורור ובאוטומטי. 

לחצן SLEEP )שינה(
 SLEEP

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במהירות 
המאוורר הרצויה - Auto )אוטומטי(, Low )נמוכה(, 
Middle )בינונית(, High )גבוהה(. מהירות ברירת 
המחדל בעת הפעלת המזגן היא אוטומטית. במצב 

הפעולה נשיפה )Blow( ניתן לבחור במהירות מאוורר 
נמוכה בלבד.

לחצן FAN )מהירות המאוורר(
 FAN

לחצן זה משמש לכיוון השעון. ברגע שלוחצים עליו, 

הסימן  מהבהב בתצוגה למשך 5 שניות. בזמן זה 
ניתן לשנות את השעון על ידי לחיצה על לחצן + או 
על לחצן -. אם מחזיקים את הלחצן בלחיצה ארוכה 
תצוגת השעון תתקדם מהיר יותר. כל עוד התצוגה 
מהבהבת, לחץ על לחצן CLOCK לאישור; הסימן 

 מפסיק להבהב - כיוון השעה בוצע בהצלחה. 
בעת הפעלת המזגן מוצגת השעה 12:00 כברירת 

, הערך  . אם מוצג הסימן   מחדל, ומוצג הסימן  
שבתצוגה מייצג את השעה הנוכחית, אחרת הערך 

 מייצג את שעת ההפעלה המושהית )טיימר(.

לחצן CLOCK )שעון(
 CLOCK

לחצן TEMP )טמפרטורה(

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי את מצבי 
התצוגה הבאים: הצגת טמפרטורה רצויה – בחר 

, טמפרטורה השוררת בחדר ברגע  סימן החדר 
נתון,  טמפרטורה החיצונית, טמפרטורה מחוץ 
. במידה וסימן טמפרטורה  לחדר ברגע נתון 
חיצונית אינו מופיעה, הסימן הקבוע בשלט יהבהב 

ויעלם. הערה: במצב הפעלת לחצן TEMP, בצג 
השלט יופיעו ערכי הטמפרטורה.

 TEMP

Low )נמוכה(
High)גבוהה(

Middle)בינונית(

�蜚殿情茣��譲�抄屋�
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שים לב: 
לחצנים אלו 

אינם פעילים 
במזגן זה

X-FAN
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הפעלת השלט-רחוק

פונקציות השלט-רחוק

לחצן זה משמש לבחירה וביטול של מצב ייבוש 
סוללה פנימית.

8

+ button
+

Operation of wireless remote control

Name and function of wireless remote control

במצב ייבוש סוללה, חיווי מאוורר מופעל 
. המאוורר הפנימי ממשיך לעבוד מספר דקות 
לאחר כיבוי המזגן על מנת לייבש את הסוללה 

 ובכך מונע היוצרות בקטריות בסוללה. 
לאחר הפעלת המזגן פעם נוספת כדי לעבור 
למצב ייבוש סוללה יש ללחוץ פעם נוספת על 

לחצן זה.

 לחצן זה פעיל בקירור וייבוש בלבד. 
לחצן זה אינו פעיל במצב חימום, איוורור 

ואוטומטי.

ברירת המחדל של X-FAN - מצב כבוי.

לחצן זה משמש להעלאה של הטמפרטורה 
הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ במשך 2 שניות; 

תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, 
ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך 

הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות 
.)°F( או במעלות פרנהייט )°C( צלסיוס

במצב פעולה אוטומטי לא ניתן לשנות את 
הטמפרטורה הרצויה, אך ניתן לשדר את הפקודה 

בלחיצה על הלחצן.

טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס הוא 16 עד 30; 
טווח הטמפרטורות במעלות פרנהייט הוא 61 עד 

.86

לחצן זה משמש להורדה של הטמפרטורה הרצויה. 
החזק את הלחצן לחוץ במשך 2 שניות; תצוגת 

הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, 
ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך 

הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות 
.)F°( או במעלות פרנהייט )°C( צלסיוס

במצב פעולה אוטומטי לא ניתן לשנות את 
הטמפרטורה הרצויה, אך ניתן לשדר את הפקודה 

בלחיצה על הלחצן.

לחצן תאורה בתצוגה של יחידה פנימית.

לחצן זה משמש לכיבוי והפעלת תאורה 

חיווי בתצוגה שעל גבי היחידה פנימית.

שלט-רחוק

לחצן X-FAN  )ייבוש סוללה פנימית(   X-FAN

לחצן + +

לחצן --

לחצן LIGHT )תאורת תצוגה ביחידה הפנימית(  LIGHT

X-FAN
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הפעלת השלט-רחוק

פונקציות השלט-רחוק

לחצן זה משמש לכיוון זווית ההטיה האנכית 
של זרם האוויר היוצא מהמזגן. מצבי ההטיה 

השונים משתנים באופן מחזורי באופן הבא:

השלט-רחוק המצורף למזגן הנו אוניברסלי. 
זווית ההטיה של המזגן נשארת במצבה המקורי 

כאשר בוחרים בשלושת מצבי ההטיה שלהלן.

אם עוצרים את מדף הטיית האוויר במהלך 
תנועת ההטיה מעלה-מטה, הוא נשאר במצב 

האחרון.

שלט-רחוק

לחצן מדף הטיית אוויר אנכית )מעלה מטה(

לחצן           )אוויר צח( - לא פעיל
לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את הכנסת 

האוויר הצח לחדר.

לחצן TIMER ON )הפעלה בהשהיה - טיימר(
TIMER ON

TIMER OFF 

)HEALTH( לחצן בריאות

לחצן I FEEL )כיוון הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר(

: משמש חיווי לתנועה אוטומטית  לחצן 
של מדף הטיית האוויר לאורך 5 זוויות 

ההטיה.

I FEEL

X-FAN

לחצן TIMER OFF )כיבוי בהשהיה - טיימר(

כיוון הפעלה באמצעות טיימר: החיווי ON מהבהב 
בתצוגה, החיווי  נעלם, והתצוגה המספרית 

בשלט-רחוק מציגה את שעת ההפעלה באמצעות 
הטיימר. במהלך 5 שניות שהתצוגה מהבהבת, 
לחץ על לחצן + או על לחצן - כדי לכוון את זמן 

ההשהיה של הטיימר. כל לחיצה מעלה או מורידה 
 את הזמן ב- 1 דקה.

לאחר 2 שניות החזק את לחצן + או לחצן - לחוץ. 
התצוגה תשתנה באופן הבא: במהלך 2.5 השניות 
הראשונות משתנה ספרת השעות וגדלה בצעדים 

 של 1, וספרת הדקות גדלה בצעדים של 10.
במהלך 5 שניות שהערך מהבהב בתצוגה, לחץ 

על לחצן TIMER ON. הפעולה בוצעה בהצלחה. 
לאחר האישור, בצג השלט יופיע ON המזגן מוכן 

להפעלה באמצעות טיימר; לחיצה נוספת על לחצן 
 TIMER ON מסתירה את סימן הטיימר בתצוגה.
לפני קביעת זמן ההפעלה באמצעות הטיימר, יש 

לכוון את שעה הנוכחית בשעון.  

לחצן כיבוי באמצעות טיימר לחץ לחיצה אחת על 
הלחצן כדי לעבור לכיבוי באמצעות טיימר; החיווי 

המתאים מהבהב בתצוגה. שיטת הכיוון זהה לזו של 
 .)TIMER ON( הפעלה באמצעות טיימר 

.OFF על צג השלט יופיע ,OFF בסיום הפעלת טיימר 
  TIMER ON בשלט זה ניתן להפעיל  

ו-TIMER    OFF יחדיו.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את פונקציה
I FEEL. הסימן I FEEL מופיע בתצוגה. לחיצה 

נוספת מכבה פונקציה זו. פונקציה זו נועדה לאפשר
את קריאת הטמפרטורה מאזור השלט. השלט יקבל 
נתונים כל 10 דקות כאשר המזגן שולח I FEEL כל 

200 מילישניות.
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הפעלת השלט-רחוק

הוראות הפעלה – כללי

לאחר חיבור המזגן לרשת החשמל, לחץ על לחצן ההפעלה והכיבוי.    .1 
 )הערה: כאשר מחברים את המזגן לרשת החשמל, 

מדף ההטיה נסגר באופן אוטומטי(.

לחץ על לחצן MODE )מצב פעולה( כדי לבחור את מצב הפעולה הרצוי.   .2

לחץ על לחצן + או על לחצן - כדי כוון את הטמפרטורה הרצויה )אין צורך לכוון    .3
את הטמפרטורה במצב הפעולה האוטומטי(.

לחץ על לחצן FAN )מאוורר( כדי לכוון את מהירות המאוורר- אוטומטית, נמוכה,    .4
בינונית או גבוהה.

: כדי לכוון את זווית הטיית זרם האוויר. לחץ על לחצן   .5

לחץ על לחצן SLEEP )שינה( כדי לכוון את מצב השינה.   .1

לחץ על לחצן TIMER ON או על לחצן TIMER OFF כדי לתזמן את שעות    .2
ההפעלה והכיבוי של המזגן.

לחץ על לחצן LIGHT )תאורה( כדי להדליק או לכבות את תאורת התצוגה    .3
)פונקציה זו אינה זמינה בדגמים מסוימים(.

לחץ על לחצן TURBO )טורבו(, כדי להפעיל או לכבות את פונקציית הטורבו.   .4

הוראות הפעלה – אפשרויות נוספות

מבוא לפונקציות מיוחדות במזגן

)X-FAN( הפונקציה 
פונקציה זו מופעלת לאחר כיבוי המזגן, במטרה לייבש את הלחות שהצטברה במאדה של היחידה 

הפנימית, כדי למנוע היווצרות עובש.

כאשר הפונקציה מופעלת: לאחר שמכבים את המזגן בעזרת לחצן ההפעלה והכיבוי, מאוורר היחידה    .1
הפנימית ממשיך לפעול במשך כ-10 דקות במהירות נמוכה. במהלך זמן זה, לחץ על לחצן X-FAN כדי 

לעצור באופן ישיר את מאוורר היחידה הפנימית.

כאשר הפונקציה מבוטלת: לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי מכבה את היחידה באופן מוחלט.   .2

X-FAN

X-FAN
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הפעלת השלט-רחוק

הוראות ודגשים להחלפת סוללות

החלפת הסוללות

 נעילת לוח המקשים
לחץ בו-זמנית על לחצן + ועל לחצן - כדי לנעול או לבטל את נעילת לוח המקשים. אם השלט-רחוק נעול, מוצג 

; במצב זה, אם לוחצים על מקש כלשהו, הסימן מהבהב שלוש פעמים. כאשר מבטלים את נעילת לוח 

;

הסמל 
המקשים, הסימן נעלם.

 הטיית אוויר אנכית
לחץ על לחצן הטיית האוויר במשך יותר משתי שניות. מדף הטיית האוויר ינוע מעלה-מטה בתנועה מחזורית.    .1

הרפה מהלחצן. המדף ייעצר ויקבע בזווית ההטיה האחרונה.
 פונקציית ההפשרה החדשה

אם מפעילים את המזגן בעזרת השלט-רחוק והמזגן נכנס למצב הפשרה, כיבוי המזגן בעזרת השלט-רחוק לא 
יפסיק את פעולת ההפשרה והיא תמשיך להתבצע עד שתסתיים. לא ניתן לשנות את מצב הפעולה בעזרת 

השלט-רחוק עד שפעולת ההפשרה לא תסתיים.
 MODE הפעלה וכיבוי של פונקציית ההפשרה: כאשר השלט-רחוק במצב כבוי, לחץ בו-זמנית על המקשים 

ו-X-FAN כדי להפעיל את פונקציית ההפשרה החדשה, או לבטל אותה. כאשר המזגן במצב הפשרה, הכיתוב 
H1 מופיע במרכז תצוגת השלט-רחוק. אם עוברים למצב חימום, הכיתוב H1 מהבהב במשך 5 שניות ובמהלכן 

ניתן לבטל את הפונקציה על ידי לחיצה בו-זמנית על מקש + ומקש -; הכיתוב H1 נעלם ובתצוגה מופיעה 
הטמפרטורה הרצויה.

כברירת מחדל, כאשר מפעילים את השלט-רחוק, פונקציית ההפשרה החדשה מבוטלת.

 והחלק את 

;

לחץ בעדינות על מכסה בית הסוללות בנקודה המסומנת   .1
המכסה בכיוון החץ כדי לפתוח את בית הסוללות )ראה איור(.

הוצא את הסוללות הישנות )ראה איור(.  . 2

הכנס 2 סוללות יבשות חדשות של 1.5V בגודל AAA תוך הקפדה על   . 3
קוטביות הסוללות )ראה איור(.

החזר את המכסה למקומו )ראה איור(.  .4

שים לב:

אין להכניס לשלט-רחוק סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים שונים,   
הדבר עלול לשבש את פעולת השלט-רחוק.

אם אין כוונה להשתמש בשלט-רחוק לפרק זמן ממושך, יש להוציא את הסוללות כדי שלא ידלפו ויקלקלו   
את השלט-רחוק.

יש להפעיל את השלט-רחוק בטווח השידור והקליטה שלו.  

יש להציב את השלט-רחוק במרחק מינימלי של 1 מטר ממקלט טלוויזיה או מערכת סטריאו.  

אם השלט-רחוק מתפקד באופן לקוי, הוצא את הסוללות והכנס אותן בחזרה למכשיר לאחר 30 שניות.   
אם לא חל שיפור, החלף את הסוללות.
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 מוקד שירות לקוחות

מכל טלפון
1-700-700-946 &

שירות למזגני

סירקו את הקוד ותגיעו ישירות לאתר הבית של תדיראן

www.tadiran-group.co.il


