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אמצעי בטיחות
ההתקנה דורשת מיומנויות מומחה ,והיא צריכה להיעשות על ידי מרכז שירות או חנויות אחרות
המתמחות בהתקנה ומוכרות על ידי החברה שלנו.
בכל הנוגע לבעיות הצצות לאחר ההתקנה שנעשתה על ידי מי שאין לו את ההכשרות
הרלוונטיות LG ,לא תספק שירות חינם.
אזהרות הבטיחות הבאות מובאות לפניכם על מנת למנוע סכנות בלתי צפויות או הפסדים.

אזהרה :
זהירות :

:

:

אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים ,הדבר עשוי
להסתיים בפציעה רצינית או במוות.
אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים ,הדבר עשוי
להסתיים בפציעה רצינית או במוות.
הודעות אזהרה וזהירות מפנות את תשומת לבו של המשתמש
לאפשרות סכנה .קראו אותן והקפידו עליהן היטב על מנת למנוע
תאונת בטיחות.
הודעות אזהרה וזהירות מצויינות במדריך זה ובמוצר עצמו על מנת
להגן על המשתמשים מפני סכנה.
אזהרה

 התקנה
הקפידו לפנות למרכז
השירות או לחנות
המתמחית בהתקנה בעת
התקנת מוצרים אלו.
הדבר יגרום לאש ,שוק
חשמלי ,פיצוץ או פציעה.

פנו למרכז השירות או
לחנות המתמחית בהתקנה
בעת התקנה מחדש של
המוצר המותקן.
הדבר יגרום לאש ,שוק
חשמלי ,פיצוץ או פציעה

אל תפרקו ,תתקנו ושנו
מוצרים באופן אקראי.

הדבר יגרום לשריפה או
למכת חשמל.

 בעת השימוש
אל תניחו חומרים דליקים
בקרבת המוצר.
* הדבר יגרום לשריפה.

אל תאפשרו למים לזרום
ולהיכנס לתוך המוצר.
* הדבר יגרום למכת חשמל
או לקלקול.
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אל תזעזעו את המוצר
* הדבר יגרום לקלקול בעת
מתן זעזוע למוצר.

אל תגרמו לזעזוע על ידי שימוש
בחפצים חדים ומחודדים.

פנו למרכז השירות או לחנות
המתמחית בהתקנה במקרה והמוצר
נרטב.
הדבר יגרום לשריפה או למכת חשמל.

הדבר יגרום לקלקול עקב נזק לחלקים.

אזהרה
 בעת השימוש
אל תנקו את המוצר
בחומרי ניקוי חזקים
דוגמת ממיסים.
השתמשו בבדים
רכים.

 הדבר יגרום
לשריפה או
לעיוות של
המוצר.

אל תלחצו על המסך תוך
שימוש בלחץ חזק או
בחרו בשני לחצנים.

אל תגעו או תמשכו בחוט
המתכת בידיים רטובות.

 הדבר יגרום לקלקול או
לתפקוד לקוי של המוצר.

הדבר יגרום לקלקול של
המוצר או למכת חשמל.
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תאור חלקים
שם ופונקציה של לוח זמני התפעול
 .1מסך לחיוויי ההפעלה
 .2לחצן הפעלה/כיבוי כולל
 .3לחצן מצב הפעלה
 .4תצוגת טמפרטורת החדר
 .5לחצן מהירות המאוורר
 .6לחצן מצב הגדרת לוח הזמנים
 .7לחצן הגדרת חופשות
 .8לחצן מצב הגדרת זמן נוכחית
 .9לחצן אישור בחירה ביתית
 .10לחצן העתקת לוח זמנים
 .11לחצן הדבקת לוח זמנים
 .12לחצן שמירת זמן לוח הזמנים/
הזמן הנוכחי
 .13לחצן ביטול
 .14לחצן הגדרת טמפרטורה
לחצן למעלה/למטה/שמאלה/ימינה

אנא הדביקו את תווית המידע בחלק הפנימי של
המכסה .נא בחרו בשפה המתאימה בהתאם
למדינה בה אתם נמצאים.

 יתכן וחלק מהפונקציות לא יופעלו ולא יוצגו בהתאם לסוג המוצר.

אביזרים

תווית מידע

מדריך התקנה /
מדריך משתמש

לוח התקנת לוח
זמני התפעול
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בורג ללוח
זמני התפעול
()4EA

תרשים המערכת
לוח זמני התפעול מחובר כפי שמוצג באיור להלן.
מכיוון שלוח זמני התפעול יכול להתחבר למקסימום של  8בקרים מרכזיים ,לוח זמני
התפעול מסוגל לפקח על מספר כולל של  128יחידות ביתיות.
כתובת ביתית צריכה להיקבע בין  00ו 7F -באמצעות קוד הקס-הדצימל י (המכיל 16
ספרות).

לוח זמני
תפעול

בקר מרכזי
פשוט

 בקר מרכזי ו PI485 -הינם מוצרים הנמכרים בנפרד .הדבר שונה מהמכשיר
החיצוני.
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הוראות התקנה
 .1חברו את כבל לוח זמני התפעול ללוח (לכרטיס)
התקנת לוח התפעול כפי שמודגם בתמונה משמאל.

 12וולט
SIG
GND

אדום
צהוב
שחור

חוט אדום
חוט צהוב
חוט שחור

כבל לוח זמני
תפעול

 כבל לוח זמני התפעול מחובר כפי שנקבע כברירת מחדל במפעל.
 .2לאחר קיבוע הכבל לחריץ המוליך ,חברו את לוח התקנת לוח זמני התפעול
במיקום הרצוי.
 טרם קיבוע כבל לוח זמני התפעול לחריץ המוליך ,הסירו כל חלק סתום של
הקופסה בכיוון ההתקנה בטרם ההתקנה.

החריץ המוליך
צד אחורי של
לוח ההתקנה

צד קדמי של
לוח ההתקנה

 .3לאחר מיקום לוח התקנת זמני התפעול במקום הרצוי ,הבריגו את היחידה
בחוזקה( .במידה וקיימת קופסה חבויה ,התקינו את לוח זמני התפעול כך
שיתאים לקופסה החבויה).
 השתמשו בברגים המסופקים לידיכם.
צד הקיר

קבעו את כבל
לוח זמני התפעול
לחריץ המוליך

השתמשו בברגים על
מנת לקבע את היחידה
בחוזקה לקיר
לוח התקנה
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חלק עליון

חלק תחתון

צד הקיר

צד הקיר

 .4לאחר קיבוע וחיזוק החלק העליון
של השלט הרחוק ללוח ההתקנה
כפי שמוצג באיור שליד ,לחצו על
החלק התחתון על מנת להצמיד
את הבקר ללוח שלו.
בזמן פירוק השלט הרחוק מלוח
ההתקנה ,השתמשו במברג כפי שמוצג
באיור הימני והכניסו אותו לתוך החור
בכיוון החץ .ובזמן שאתם מושכים את
המברג מלפנים ,השלט הרחוק יופרד.

צד הקיר

צד הקיר

אזהרה
בעת התקנת לוח הזמנים התפעולי ,אל תקברו אותו לתוך הקיר (הדבר עלול לגרום
לבעיות בתקשורת).
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שיטת חיבור לוח זמני התפעול
כבו את הספקת החשמל לפני חיבור לוח זמני התפעול.
 .1חברו את הכבל הצבעוני של לוח זמני התפעול לחלק הסופי התואם של
 CN_REMOעל גבי ה PCB -של הבקר המרכזי.

כבל בקר
התפעול
אדום
צהוב
שחור

בקר מרכזי
CN_REMO
נקודת חיבור
 12( RDוולט)
נקודת חיבור
( YLסיגנל)
נקודת חיבור
)GND( BR

 .2חברו את החוטים האדומים ואת החוטים החומים לנקודת החיבור התואמת של
הבקר המרכזי  ,CN_REMOבהתאמה לצד ימין ,שם מותקן הבקר המרכזי
בהתאם לאיור הבא .כתובת הקבוצה של הבקרים המרכזיים צריכה להיקבע בין 0
ל.7-

 .3סגרו של תיבת הבקר המרכזי ובדקו את התפעול לאחר הדלקת החשמל.

אזהרה
.1
.2
.3
.4

השתמשו בכבל התקשורת המסופק ביחד עם לוח זמני התפעול.
השתמשו בחוטים עם הגנה ריבועית של  ,3P-0.75שם נדרשת הארכה של כבל.
אורך הכבל המותקן הוא בטווח של מטר אחד.
במידה והחיווט אינו נכון ,המוצר עשוי להינזק או עשוי שלא לפעול בעת הפעלת
החשמל.
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הוראות לבעלי המכשיר
תפעול אינדיווידואלי
לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של
המכשיר הביתי האינדיבידואלי
(הבודד) של הבקר המרכזי על
מנת לבחור יחידה ביתית לבקרה.
לאחר מכן מוצג מצב זרם החשמל
של היחידה התואמת ומופיע סמל
 .היחידה שנבחרה תפעל.

בקרה כוללת לכל קבוצה
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי
של הבקר המרכזי על מנת
לבחור את כל היחידות של
הקבוצה לבקרה .לאחר מכן
יחידות קבוצה תואמות יפעלו
ברצף ומוצג מצב זרם החשמל
של היחידה הראשונה של
הקבוצה התואמת וסמל
יופיע.
בקרה כוללת לכל הקבוצות
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי
של הבקר המרכזי למשך 2-3
שניות על מנת לבחור את כל
היחידות לבקרה .לאחר מכן ,כל
היחידות פועלות ברצף ומצבה
הנוכחי של היחידה הראשונה
של הקבוצה הראשונה מוצג
ומופיע סמל של  .כל היחידות
הביתיות יפעלו.
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תפעול הפעלה/כיבוי כללי
 .1זוהי הפונקציה שמפעילה את כל היחידות
הביתיות המקושרות.
על מנת להדליק את כל
 .2לחצו על לחצן
היחידות הביתיות המקושרות.
על מנת לכבות את כל
 .3לחצו על לחצן
היחידות הביתיות המקושרות.

בחירה של יחידה ביתית
 .1זוהי הפונקציה הקיימת על מנת לאשר את התנאי הפנימי המוצג בלוח זמני
התפעול.
 ,ולאחר מכן תהבהב נורית היחידה התואמת למשך  5שניות.
 .2לחצו על לחצן
היא מציגה את מספר היחידות הביתיות לזמן קצר בעל לוח(ות) זמנים שמור.

לדוגמא)

 מספר היחידות הביתיות בעלות
קביעת לוח זמנים16 :

הערה:
במידה והנכם קובעים לוח זמנים לאחר בחירת קבוצה או לאחר בחירת כל היחידות
הביתיות ,המספר יכול להיות גדול יותר ממספר היחידות הביתיות המקושרות הלכה
למעשה.
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פעולת קירור
על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב של קירור

בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן
מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

על מנת לשנות את

במצב של קירור ,ניתן לכוון את הטמפרטורה בין  18ºCל.30ºC -
הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
 .מצב ההפעלה משתנה
על מנת לשנות את מצב ההפעלה ,לחצו על לחצן
ברצף הבא :קירור ← אוטומאטי ← ביטול לחות ← חימום ← אוורור .
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פעולת חימום
על מנת להפעיל ולהריץ את היחידה הביתית במצב של חימום

בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן
את מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

על מנת לשנות

במצב של חימום ,ניתן לכוון את הטמפרטורה בין  18ºCל.30ºC -
הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
 .מצב ההפעלה משתנה
על מנת לשנות את מצב ההפעלה ,לחצו על לחצן
ברצף הבא :חימום ← אוורור ← קירור ← אוטומאטי ← ביטול לחות.
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פעולת ביטול לחות/אוורור
על מנת להפעיל ולהריץ את היחידה הביתית במצב של ביטול לחות

כוונו את מצב ביטול הלחות באמצעות לחיצה על לחצן
היחידה הביתית.

לאחר בחירת

 אתם יכולים לבצע פעולת ביטול לחות ופעולת קירור בו זמנית ביעילות במידה והנכם עושים
שימוש בפונקציה זו במהלך עונת הגשמים או בימים בהם הלחות גבוהה.
 לא קיימת אפשרות לבצע בקרה של הטמפרטורה בעבור פעולת ביטול הלחות.

על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב של ביטול לחות

כוונו את מצב ביטול הלחות באמצעות לחיצה על לחצן
הביתית.

לאחר בחירת היחידה

 במהלך פעולת אוורור ,יוצאת מתוך המאוורר רוח כללית של אוורור ולא רוח קרה.
 הפקת רוח בלבד ללא הבדל בטמפרטורה שבחדר ,גורמת לפונקציה להתנועע בחופשיות
במקום פנימי וסגור.
 במצב של אוורור ,לא ניתן לשנות את הטמפרטורה הרצויה.
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תפעול אוטומאטי
על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב אוטומאטי

בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן
מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

על מנת לשנות את

במצב אוטומאטי ,ניתן לכוון את הטמפרטורה בין  18ºCל.30ºC -
הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
 .מצב ההפעלה משתנה
על מנת לשנות את מצב ההפעלה ,לחצו על לחצן
ברצף הבא :אוטומאטי ← ביטול לחות ← חימום ← אוורור ← קירור.
הערה:
תצוגת מצב היחידות הביתיות עשויה להיות שונה מהתצוגה המופיעה על גבי הבקר
המרכזי ,במידה והפונקציה אינה מסופקת על ידי המוצר.
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בקרה על טמפרטורה
על מנת לשנות את הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה

כוונו את הטמפרטורה באמצעות לחיצה על לחצן למעלה ולמטה.
הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.

תצוגת טמפרטורה החדר
על מנת להציג את טמפרטורת החדר

לחצו על לחצן

של לוח זמני התפעול

טמפרטורת החדר תוצג למשך  5שניות ותשוב לטמפרטורה הרצויה.
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מעבר בין מעלות צלזיוס/למעלות פרנהייט
על מנת לשנות את סוג תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהפך.

על מנת לשנות את סוג תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהפך.
של לוח זמני התפעול  5שניות לערך לאחר בחירה
לחצו על לחצן
באפשרות של "ביתי – ."indoor

על מנת להציג את טמפרטורת החדר
לחצו על לחצן

של לוח זמני התפעול.

טמפרטורת החדר תוצג למשך  5שניות ותשוב לטמפרטורה הרצויה.
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בקרה על מהירות המאוורר
על מנת לשנות את מהירות המאוורר

כוונו את מהירות המאוורר באמצעות לחיצה על לחצן
היחידה הביתית.
אתם יכולים לבחור מהירות מאוורר בסדר שלהלן:

לאחר בחירת

נמוכה/בינונית/גבוהה/אוטומאטית ,באמצעות לחיצה על לחצן
כמות הרוח

.

תצוגה על המסך

נמוכה
בינונית
 במקרה של  ,SLOתוצג המילה נמוך.
 במקרה של  ,Proתוצג המילה גבוה.

גבוהה
אוטומאטית

הערה:
תצוגת הסטאטוס של היחידות הביתיות עשויה להיות שונה מהתצוגה המופיעה על
גבי הבקר המרכזי ,במקרה והפונקציה אינה מסופקת על ידי המוצר.
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הגדרת נעילה
הבקרה זמינה רק באמצעות בקר מרכזי ובקרה באמצעות שלט רחוק בודד אינה
אפשרית לביצוע.
על מנת לנעול יחידה ביתית
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ועל לחצן ההפעלה/כיבוי
הבודד בעת ובעונה אחת.
במקרה הזה ,יחידה תואמת מבוקרת רק על ידי בקר מרכזי.
לאחר שפונקצית הנעילה מוגדרת ,הנורית התואמת של
היחידה הנעולה ,מהבהבת למשך  5שניות.

על מנת לשחרר יחידה ביתית (מנעילה)
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ועל לחצן ההפעלה/כיבוי
הבודד בעת ובעונה אחת על מנת לבטל את פונקצית
הנעילה.
לאחר שפונקצית הנעילה מבוטלת ,הנורית התואמת של
היחידה הלא נעולה ,מהבהבת למשך  5שניות.
על מנת לנעול קבוצה של יחידות
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ,על לחצן הכיבוי ועל לחצן
מספר  1בעת ובעונה אחת.
כל היחידות המחוברות מבוקרות באמצעות בקר מרכזי
בלבד .לאחר שפונקצית הנעילה מוגדרת ,הנוריות של כל
היחידות הנעולות מהבהבות למשך  5שניות.

על מנת לשחרר קבוצה של יחידות (מנעילה)
לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ,על לחצן הכיבוי ועל לחצן
מספר  4בעת ובעונה אחת על מנת לבטל את פונקצית
הנעילה.
נעילתן של כל היחידות מבוטלת והנוריות של כל היחידות
הלא נעולות מהבהבות למשך  5שניות.
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שינוי של זמן נוכחי
למשך  3שניות
המשיכו ללחוץ על לחצן
על מנת להזין את קוד הגדרת "זמן נוכחי".
היום הנוכחי בשבוע יהבהב וייעלם בחלק
תצוגת לוח הזמנים שבחלון

בחרו את היום הנוכחי באמצעות לחיצה על
לחצן

במידה ונבחר יום בשבוע ,לחצו על לחצן
על מנת להזיז את הסמן למצב
הגדרת "השעה" .על הצג יופיע מושלש הפוך
מעל היום המתאים בשבוע.

הגדירו את ערך השעה באמצעות לחיצה על
לחצן

 AM/PM משתנה אוטומאטי לערך של
שעה.
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הזינו את קוד הגדרת "הדקות" באמצעות
.
לחיצה על לחצן
צג "הדקות" יהבהב.

בחרו בערך "דקה" באמצעות לחיצה על
.
לחצן

על מנת לעצב את
לחצו על לחצן
הגדרת "הזמן הנוכחי".

 על מנת לבטל את הגדרת הזמן במהלך
.
ביצוע ההגדרות ,לחצו על לחצן
הזמן יחזור חזרה לזמן שעוצב קודם לכן.
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תכנות :שמירת לוח הזמנים
על מנת להדליק ולכבות את מזגן האוויר באופן אוטומאטי בזמן מסוים.
על מנת להיכנס למצב
לחצו על לחצן
של הגדרת "לוח זמנים".
היום בשבוע שנקבע בהגדרה הקודמת,
יהבהב.

בחרו ביום המבוקש בשבוע והגדירו אותו
בלוח הזמנים באמצעות לחיצה על לחצן
.

על מנת להזין את מצב
לחצו על לחצן
הגדרות "שעת זמן ההפעלה" של לוח זמנים 1
למצב מופעל" .שעת זמן ההתחלה" של לוח
זמנים  1תהבהב ,לוח זמנים  2לא יוצג.

הגדירו את ערך "שעת זמן ההפעלה" למצב
מופעל באמצעות לחיצה על לחצן

 AM/PMמשתנה באופן אוטומאטי
כערך של שעה.
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הזינו את הגדרת " דקת זמן ההפעלה"
במצב מופעל באמצעות לחיצה על לחצן
צג הדקות יהבהב

הגדירו את ערך " דקת זמן ההפעלה" של
לוח זמנים  1באמצעות לחיצה על לחצן
.

( 50~00מרווח של  10דקות)
הזינו את מצב הגדרת "שעת זמן
הכיבוי" של לוח זמנים  1למצב כבוי
.
באמצעות לחיצה על לחצן
תצוגת הזמן תהבהב.

הגדירו את ערך "שעת זמן הכיבוי" של לוח
זמנים  1למצב כבוי באמצעות לחיצה על
.
לחצן

 AM/PM משתנה באופן אוטומאטי
כערך של שעה.
הזינו מצב הגדרת "דקת זמן הכיבוי"
למצב כבוי באמצעות לחיצה על לחצן
.
צג הדקות יהבהב.
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הגדירו את ערך "דקת זמן הכיבוי" של
לוח הזמנים  1למצב כבוי באמצעות
.
לחיצה על לחצן

( 50~00מרווח של  10דקות)
הזינו מצב הגדרת "פונקציה" של לוח
זמנים  1באמצעות לחיצה על לחצן

הגדירו את תנאי התפעול המפורט
(מצב תפעול ,מהירות המאוורר,
טמפרטורה רצויה) של לוח זמנים .1
 מצב תפעול :בחרו במצב התפעול הרצוי
.
באמצעות לחיצה על לחצן
 מהירות מאוורר :בחרו את מהירות המאוורר
.
הרצויה באמצעות לחיצה על לחצן
 הטמפרטורה הרצויה :בחרו את
הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחיצה על
.
לחצן

במידה ואתם רוצים להגדיר לוח
זמנים  1בלבד ,לחצו על לחצן
על מנת לאשר את לוח זמנים .1
ביום המתוכנן בשבוע ,המסגרת תיראה
.
בצורת
 המסגרת משמעה שליום התואם
בשבוע יש לוח זמנים מתוכנן.
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הזינו את מצב הגדרת "הזמן בשעה"
של לוח זמנים  2במצב מופעל
.
באמצעות לחיצה על לחצן
החלק של "השעה בזמן" המופעל ,של
לוח זמנים  2יהבהב ,לוח זמנים  2לא
יוצג.

הגדירו את לוח זמנים  2באמצעות
חזרה על שלבים (.)12( – )4
לאישור הגדרת

לחצו על לחצן
"לוח הזמנים".
ביום המתוכנן בשבוע ,המסגרת תיראה
.
בצורת

 על מנת לבטל את התזמון במהלך ביצוע
התהליך לעיל ,לחצו על לחצן  ,ולאחר מכן
תהיה הגדרת לוח הזמנים מבוטלת והגדרת
לוח הזמנים הקודמת תיטען מחדש.
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תכנות :עדיפות של לוח זמנים
במקרה ומוגדרים שני לוחות זמנים בעת ובעונה אחת ,המכשיר מפעיל את לוח הזמנים
בעל העדיפות העליונה יותר.
במידה והשעה המתוכנתת של לוח הזמנים 1
ושל לוח הזמנים  2היא אותה שעה ,לשעה
המתוכננת של לוח הזמנים 1יש עדיפות
עליונה על זו של לוח זמנים .2

דוגמא:

במקרה של אותה שעה מתוכנתת בלוח
הזמנים  1ו ,2 -מכיוון שלשעה המתוכנתת של
לוח זמנים  1יש עדיפות עליונה על זו של לוח
זמנים  ,2היחידה הביתית התואמת תפסיק
את התפעול (הפעולה) בשעה  11:00בבוקר.
באותו לוח זמנים ,למצב הזמן הכבוי יש
עדיפות עליונה על מצב הזמן הדלוק.

דוגמא:

באותו לוח זמנים ,מכיוון שלמצב הזמן הכבוי
יש עדיפות עליונה על מצב הזמן הכבוי,
היחידה הביתית התואמת תפסיק את התפעול
(הפעולה) בשעה  9:00בבוקר.
 במצב של הגדרת לוח זמנים ,במידה ואינכם
מזינים שום נתון ,הדבר יבוא לידי ביטוח במצב
הגדרת "לוח הזמנים" תוך מספר שניות.

26

טיפים
 ניתן להגדיר לוח זמנים במצב של תפעול כבוי.

מצב כבוי

ניתן לבחור יחידה מבלי לשנות את תנאיה באמצעות  2לחיצות על לחצן ההפעלה/כיבוי
הבודד.

לחצן הפעלה/כיבוי
בודד

הערה
בהגדרת לוח הזמנים ,אנא הגדירו שמצב הזמן הכבוי יגיע מאוחר יותר ממצב
הזמן הדלוק.
אחרת ,הדבר יכול לגרום להתנהגות חריגה ולא תקינה.
דוגמא) אם משתמשים מגדירים את מצב הזמן הדלוק לשעה  11:00בבוקר ואת
מצב הזמן הכבוי בשעה  9:00בבוקר ,היחידה הביתית המתוכנתת תופסק בשעה
 9:00בבוקר ותופעל בשעה  11:00בבוקר.
פעולה זו יכולה להיות שונה מכוונתו של המשתמש.
לכן היו זהירים בעת הגדרת לוח הזמנים.
 לא מומלצת
הגדרת לוח זמנים



במהלך הגדרת לוח(ות) זמנים ,היחידות הביתיות אינן מקבלות פקודות
אחרות למשך מספר דקות (השלט הרחוק ובקר התפעול עשויים שלא
לפעול באופן תקין במהלך פרק זמן זה).

 במהלך פרק הזמן בו יש החשכה ( .)Blackout
( )1במידה והחשכה נמשך יותר משעתיים ,לוח הזמנים שכבר הוגדר לא יופעל
לאחר ההחשכה( .יש להגדיר מחדש את הזמן הנוכחי).
( )2במהלך ההחשכה ,לוח הזמנים שנקבע לא יופעל.
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תכנות :הגדרת לוח הזמנים במצב מופעל/כבוי
על מנת להדליק או לכבות את מזגן האוויר באמצעות הגדרת לוח הזמנים.
הגדרת לוח זמנים במצב מופעל
על מנת לתכנת "זמן הפעלה" בלבד ,הפכו את
זמן הכבוי ל " -:- " -באמצעות לחיצה על לחצן
.
דוגמא:

במידה והזמן הנוכחי מגיע בשעה 9:00
בבוקר ,היחידה הביתית התואמת תפעל.
הגדרת לוח זמנים במצב כבוי
על מנת לתכנת "זמן כבוי" בלבד ,הפכו את
הזמן המופעל ל " -:- " -באמצעות לחיצה על
.
לחצן
דוגמא:

במידה והזמן הנוכחי מגיע בשעה 11:00
בבוקר ,היחידה הביתית התואמת תפסיק
לפעול.
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תכנות :מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים בודד)
על מנת למחוק לוח זמנים בודד אחד בלבד של יחידה ביתית אחת.

מחיקה של לוח זמנים בודד
(מחיקה של לוח זמנים מס'  1בלבד)
בחרו ביחידה הביתית הרצויה למחיקת
לוח(ות) זמנים שלה ,באמצעות לחיצה על
לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר
המרכזי.
על מנת להיכנס למצב
לחצו על לחצן
הגדרת "לוח זמנים" .היום המתוכנת הקודם
בשבוע יהבהב.

בחרו ביום בשבוע למחיקת לוח זמנים
באמצעות לחיצה על לחצן

על מנת להיכנס
לחצו על לחצן
למצב הגדרת "השעה בזמן" של לוח
הזמנים מס'  ,1במצב מופעל" .השעה בזמן
המופעל" של לוח זמנים מס'  1יהבהב ,לוח
זמנים מס'  2לא יוצג.

במשך  3שניות
המשיכו ללחוץ על לחצן
על מנת למחוק את "לוח זמנים  "1של היום
התואם.
 באמצע הגדרת "לוח זמנים :"2
במידה ואתם ממשיכים ללחוץ על
למשך  3שניות ,פעולה זו
לחצן
תגרום למחיקה של "לוח זמנים "2
וליציאה ממצב ההגדרות של "לוח
הזמנים".
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תכנות :מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים יומי)
בפונקציה זו משתמשים על מנת למחוק לוח זמנים יומי של יחידה ביתית.

מחיקה של לוח זמנים יומי
בחרו את היחידה הביתית הרצויה למחיקת
לוח(ות) הזמנים שלה באמצעות לחיצה על
לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר
המרכזי.
על מנת להיכנס למצב
לחצו על לחצן
הגדרות "לוח זמנים" .מקטע היום בשבוע
שתוכנת קודם לכן ,יהבהב.

בחרו ביום בשבוע שברצונכם למחוק בו
לוח(ות) זמנים ,באמצעות לחיצה על לחצן

למשך  3שניות
המשיכו ללחוץ על לחצן
על מנת למחוק לוח(ות) זמנים של היום
התואם.

הערה
כיצד למחוק לוח זמנים מופעל או כבוי של "לוח זמנים  "1או של "לוח זמנים  "2במצב הגדרת "לוח
זמנים":
עד שיופיע "."-:-
( )1שנו את ערך זמן השעה ואת ערך זמן הדקות באמצעות לחיצה על לחצן
.
לאחר מכן לחצו על לחצן
( )2במידה ואתם משנים הן את הזמן המופעל והן את הזמן הכבוי שיופיע בצורת " "-:-בתוך "לוח
זמנים  "1או "לוח זמנים  ,"2לוח הזמנים של "לוח זמנים מס'  "1או של "לוח זמנים מס' "2
יימחק.
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תכנות :מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים ביתי/קבוצתי אחד)
מחיקת לוח זמנים של יחידה ביתית אחת
בחרו ביחידה הביתית הרצויה למחיקת
לוח(ות) זמנים באמצעות לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר המרכזי.
לאחר מכן תוצג צלמית לוח זמני התפעול
(בחירה ביחידה ביתית בודדה)

בעת ובעונה
ועל לחצן
לחצו על לחצן
תהבהב
אחת .לאחר זמן מה ,הצלמית
למשך  3שניות בקירוב ולוח הזמנים הכולל
של יחידה ביתית אחת ,יימחק.

מחיקת לוח זמנים של קבוצת יחידות אחת
בחרו בקבוצת היחידות הרצויה למחיקת לוח(ות)
הזמנים באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי
הכללי שבבקר המרכזי .לאחר מכן יציג לוח זמני
(בחירה בקבוצת יחידות
התפעול את הצלמית
ביתית אחת).

בעת ובעונה אחת.
ו-
לחצו על לחצן
לאחר זמן מה ,תהבהב הצלמית למשך 3
שניות בקירוב ולוח הזמנים הכולל של קבוצת
היחידות הביתיות התואמת ,יימחק.
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תכנות :מחיקת לוח הזמנים (לוח הזמנים כולו)
מחיקת לוח זמנים כולל של היחידות הפנימיות
בחרו בכל היחידות למחיקת לוח(ות) הזמנים
שלהן באמצעות לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי הכללי שבבקר המרכזי הראשי
או בלוח זמני התפעול.
לאחר מכן יציג לוח זמני התפעול את הצלמית
(בחירה בכל היחידות הביתיות).

בעת ובעונה
ועל לחצן
לחצו על לחצן
אחת .לאחר זמן מה (בערך לאחר 15-20
תהבהב למשך  3שניות
שניות) ,הצלמית
בקירוב ולוח הזמנים הכולל של כל היחידות
הביתיות ,יימחק.
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תכנות :העתקת לוח זמנים
על מנת ליישם לוח זמנים על ימים אחרים
(דוגמא :להפוך את לוח הזמנים של יום שני לאותו לוח זמנים כמו זה של יום
שלישי ,השתמשו בפונקציה של העתק/הדבק).
בחרו ביחידה הרצויה לגבי אתם מעוניינים
להגדיר לוח(ות) זמנים בבקר המרכזי
באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי
הבודד.
על מנת להיכנס למצב
לחצו על לחצן
הגדרות "לוח זמנים".
הצלמית של היום בשבוע שתוכנת קודם לכן,
תהבהב.

בחרו ביום בשבוע אותו אתם מעוניינים
להעתיק ,באמצעות לחיצה על לחצן

לחצו על לחצן
הזמנים של היום.

.

על מנת להעתיק את לוח

בחרו ביום בשבוע שאת העתקת לוח הזמנים
שלו אתם מעוניינים להדביק ,באמצעות לחיצה
על לחצן
בשבוע ,תהבהב.

 .צלמית היום התואם

על מנת להדביק את לוח
לחצו על לחצן
הזמנים המועתק ליום הנבחר בשבוע.
על מנת לשמור את לוח
לחצו על לחצן
הזמנים המודבק ,ולאחר מכן תופיע מסגרת
סביב היום המתוכנן וקביעת לוח הזמנים
תושלם.
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 ניתן בצע שמירה של לוח הזמנים
המועתק למספר ימים בשבוע בעת
ובעונה אחת.

תכנות :הזמנה בחגים
 פונקציה זו מונעת מכך שמזגני האוויר יישארו מופעלים "בחגים או ביום חופשי". צלמית "הכיבוי" מוצגת ביום המתוכנת "כיום חג".הזמנה בחג
בחרו ביחידה הביתית הרצויה לתכנות
שבבקר המרכזי באמצעות לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי הבודד.
על מנת להיכנס למצב
לחצו על לחצן
הגדרת "לוח זמנים".
צלמית היום בשבוע שתוכנת קודם לכן,
תהבהב.

בחרו ביום בשבוע לתכנות כיום חג
באמצעות לחיצה על לחצן

על מנת להפוך את היום
לחצו על לחצן
הנבחר ליום "חג" ,לאחר מכן תוצג צלמית
' 'OFFמתחת ליום הנבחר
"הכיבוי"
והיא תהבהב למשך  5שניות.

על מנת לשמור את לוח
לחצו על לחצן
זמני החגים ליום הנבחר בשבוע.
באותה שעה ,היום בשבוע שנשמר יפסיק
להבהב.
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 ביום שתוכנת כיום חג ,לוח(ות)
הזמנים לא יפעל(ו).
 ביום שתוכנת כיום חג ,יכובו
היחידות הביתיות בכל שעה.
 ניתן לבצע שמירה של הגדרת ימי
החגים עבור מספר ימים בשבוע.

דיאגנוזה עצמית של יחידה ביתית
פונקציה זו מוצגת כאשר קוד הבדיקה מתקבל מאת הבקר המרכזי.

בחרו את היחידה הביתית בעלת סטאטוס כושל באמצעות לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי הבודד של הבקר המרכזי.
" "CHאו (מספר) " "xxמוצג שוב ושוב בחלון תצוגת התפעול של לוח זמני
התפעול ,ומייצג קוד שגיאה.
דוגמא – במקרה של קוד שגיאה CH 05 :05
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