שלט רחוק חוטי פשוט
מדריך התקנה ושימוש
דגםPQRCFCS0 :
חשוב

חשוב





אנא קראו את מדריך ההוראות במלואו לפני
התקנת המוצר.
אם כבל (פתיל) הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש
להחליפו על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד!.
עבודת ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם לחוק
החשמל הארצי על ידי צוות מאושר ומוסמך בלבד.
אנא שמרו את חוברת ההוראות להתייחסות
עתידית לאחר קריאתו ביסודיות.

מדריך התקנה ושימוש שלט רחוק חוטי פשוט

תוכן העניינים
■ אמצעי בטיחות 3-4 ........................................ ................................
■ תיאור חלקים 5-6 .......................................... ................................
■ אופן ההתקנה 7 ......................................... ................................
■ פונקציות חיוניות לפני השימוש 8-10 ................... ................................
* תפעול ניסיוני 8 ............................... ................................
* הגדרת כתובת השליטה המרכזית 9 ....................................
* פונקציית 10 ............................. ................................ ESP
■ כיצד להשתמש בכפתור מצב הפעילות 11-17 .........................................
* פעולת קירור 11 ................................ ................................
* פעולת חימום 12 ............................... ................................
* תפעול אוטומאטי 13 .......................... ................................
* פעולת ייבוש (ביטול לחות)14 .............. ................................
* פעולת מאוורר 14 .............................. ................................
* בחירת מהירות מאוורר 15 .................. ................................
* תצוגת טמפרטורת החדר 16 ............... ................................
* נעילה מפני ילדים 17 .......................... ................................

2

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 התקנה 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  :אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים ,הדבר עשוי
להסתיים בפציעה רצינית או במוות.
זהירות  :אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים ,הדבר עשוי
להסתיים בפגיעה אישית או בנזק ברכוש.
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
הפקידו את תהליך
התקנת המוצר בידיו של
מרכז שירות ,שכן התקנה
בלתי-נכונה עשויה לגרום
לשריפה ,הלם חשמלי,
פיצוץ ופגיעה פיזית.

השתמשו בחלקים
המקוריים על מנת למנוע
שריפה ,הלם חשמלי,
פיצוץ וקריסת המוצר.

הפקידו את תהליך התקנת
המוצר החוזרת בידיו של
מרכז שירות ,שכן התקנה
חוזרת בלתי-נכונה עשויה
לגרום לשריפה ,הלם
חשמלי ,פיצוץ ופגיעה פיזית.
מרכז שירות

מרכז שירות

החזיקו חומרים
נפיצים ו/או דליקים
הרחק מהמוצר על
מנת למנוע שריפה
או קריסת המוצר.

אל תפרקו ,תתקנו או
תשנו את המוצר
בכוחות עצמכם על
מנת למנוע שריפה או
הלם חשמלי.
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אל תתקינו את
המוצר באזורים
רטובים או לחים
על מנת למנוע
קריסת המוצר.

אל תחשפו את
המוצר לגשם על
מנת למנוע את
קריסת המוצר.

 בעת השימוש
אל תשנו או תאריכו את
כבל החשמל בכוחות
עצמכם .הדבר עשוי לגרום
לשריפה או הלם חשמלי.

אל תניחו מכשיר חימום
ליד המוצר .הדבר עשוי
לגרום לשריפה.

אל תשפכו מים על גבי
המוצר .הדבר עשוי לגרום
להלם חשמלי או לקריסת
המוצר.

אל תניחו דבר-מה כבד על
כבל החשמל .הדבר עשוי
לגרום לשריפה או להלם
חשמלי.

אל תניחו דבר-מה כבד על
גבי המוצר .הדבר עשוי
לגרום לקריסת המוצר.

אם המוצר נימשה מתוך
מים ,צרו קשר עם מרכז
שירות לקבלת הוראות.
אם לא תעשו כן ,הדבר
עשוי לגרום לשריפה או
הלם חשמלי.
מרכז שירות

אזהרה
וודאו כי ילדים או קשישים
משתמשים במכשיר תחת
השגחה על מנת למנוע
תאונות בטיחות.

אל תניחו למכשיר להיות
חשוף לזעזועים .הדבר
עשוי לגרום לקריסת
המכשיר.

אל תרימו את המוצר
בעזרת חפץ חד .הדבר
עשוי לגרום לקריסת
המכשיר בשל הנזק
לחלקיו הפנימיים.

 בעת השימוש
אל תגעו במוצר בידים רטובות .אל
תמשכו בכבל הראשי .הדבר עשוי לגרום
לקריסת המוצר או להלם חשמלי.

אל תנקו את המוצר בחומרי ניקוי חזקים
דוגמת ממיסים .השתמשו בבדים רכים
על מנת למנוע עיוות של המוצר.
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תיאור חלקים
שלט רחוק מחווט
מסך LCD
כבל חיבור ומחבר

אביזרים

נייר התקנה

בורג קיבוע
()2EA

מדריך
שימוש/התקנה
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כבל חיבור

שלט רחוק מחווט פשוט

.1
.2
.3
.4
.5

לוח תצוגת תפעול
פונקציית הדלקה/כיבוי
כפתור מהירות המאוורר
כפתור הבקרה על הטמפרטורה
כפתור טמפרטורת החדר

כל פונקציה תוצג על לוח התצוגה למשך כשלוש שניות בעת ההפעלה
הראשונית.
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אופן ההתקנה
הניחו את נייר ההתקנה במקומו וקבעו את
המיקום ואת גובה ברגי הקיבוע של השלט-
רחוק המחווט.
 התייחסו לצד המודפס של נייר ההתקנה.

מיקום ברגי הקיבוע

תקעו את כבל החיבור ביחידה
הביתית.
 המוצר נשלח עם כבל המחובר רק
לשלט הרחוק.
התקינו את כבל החיבור עם כונן
הכבל.

הסירו את נייר ההתקנה לפני
התקנת השלט-רחוק כך שניתן יהיה
להתאימו למקום המתאים.

קיבוע השלט הרחוק

 אל תנעצו את השלט הרחוק בתוך הקיר (הדבר עשוי לגרום
לקלקול חיישן הטמפרטורה).
 במידה ואתם מעוניינים להתקין מספר שלטים רחוקים באותו
מיקום בקו אנכי ,התקינו אותם במרווחים קבועים של  5ס"מ
האחד מהשני( .אם לא תפעלו כך עשוי הדבר לגרום לקלקול
חיישן הטמפרטורה).

 ספקו את החשמל לאחר חיבור השלט-רחוק המחווט.
כשאתם צריכים להחליף את השלט-רחוק המחווט ,כבו את מקור החשמל
הראשי והחליפו אותו .אם תחליפו את השלט-רחוק המחווט לפני כיבוי
החשמל הראשי ,לא תוכלו להשתמש באפשרויות הפונקציות של היחידה
הביתית.
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פונקציות חיוניות לפני השימוש
תפעול ניסיוני
התפעול הנסיוני מתבצע על מנת לבדוק את מצב ההתקנה של המוצר .לא ניתן
לשלוט בטמפרטורה בזמן התפעול הניסיוני .במקום זאת ,המוצר יפעל במספר
מצבים דוגמת :קירור ,איוורור חזק.comp-on ,

1
2

במידה ואתם רוצים להגדיר את מצב
התפעול הניסיוני ,לחצו על כפתור
טמפרטורת החדר ועל כפתור מהירות
המאוורר בעת ובעונה אחת למשך 3
שניות.
לאחר מכן יתחיל המוצר את התפעול
הניסיוני והתצוגה תיראה כמו בתמונה
שמשמאל.

3

במידה וברצונכם לבטל את התפעול
הניסיוני ,לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי
(.)On/Off

4

התפעול הניסיוני ייכבה באופו
אוטומאטי לאחר  18דקות והמערכת
תיכנס למצב הכן.
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הגדרת כתובת השליטה המרכזית
אנא קבעו את הכתובת בזמן השימוש בבקר המרכזי.
אינכם צריכים לקבוע כתובת במקרה ואינכם משתמשים בבקר מרכזי.

1
2
3






במידה ואתם רוצים לקבוע את הכתובת על
גבי תצוגת הטמפרטורה ,לחצו על 2
כפתורי בקרת הטמפרטורה תתת בעת
ובעונה אחת למשך  3שניות.
לחצו על כפתור הנמכת הטמפרטורה על מנת
לשנות את מספר הקבוצה .לחצו על כפתור
הגברת הטמפרטורה על מנת לשנות את מספר
היחידה הביתית .לדוגמא :כפי שמוצג בלוח
השמאלי ,הוא מציג את המספר  .23מספר
קבוצה 2 :מספר יחידה ביתית3 :

קבעו את הכתובת באמצעות לחיצה על שני
כפתורי בקרת הטמפרטורה תתת בעת
ובמעונה אחת למשך  3שניות.

דגם מולטי :חברו את היחידה החיצונית בעזרת  PI485עבור היחידה החיצונית.
דגם יחיד :חברו את היחידה הביתית בעזרת  PI485עבור היחידה הביתית.
במידה ואתם מחברים את היחידה הביתית לבקר המרכזי ,עליכם לקבוע (להגדיר) את
כתובת הרשת של היחידה הביתית כך שהבקר המרכזי מסוגל לזהות אותה.
כתובת השליטה המרכזית (הבקר המרכזי) מורכבת ממספר הקבוצה ומספר היחידה
הביתית.
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פונקציית ESP
פונקצית  E.S.Pמכוונת את עוצמת המהירות של כל מאוורר .היא משמשת
להתקנה נוחה יותר .מומלץ שלא להשתמש בפונקציה זו בעת השימוש בשלט-
רחוק.

1
2
3

לחצו על כפתור טמפרטורת החדר ועל כפתור
הגברת הטמפרטורה תתת בעת ובעונה אחת
למשך  3שניות.
קבעו את עוצמת המהירות של כל מאוורר
(נמוכה ,בינונית ,גבוהה) על ידי שימוש בכפתור
בקרת הטמפרטורה .לחצו על כפתור מהירות
המאוורר על מנת לבחור במהירות המאוורר.
את ערך ה E.S.P -ניתן לכוון בין  1ל.255-
במידה ואתם לוחצים על כפתור הכיבוי תוך
הגדרת פונקציית ה ,E.S.P -הגדרת הפונקציה
תתבטל( .התמונה שמשמאל מציגה דוגמא
להגדרת האוורור הגבוה ( )Hiלערך של
.)ESP 10

לחצו על כפתור טמפרטורת החדר ועל כפתור
הגברת הטמפרטורה תתת בעת ובעונה אחת
למשך  3שניות .לאחר מכן הגדרת הESP -
תופעל לאחר שתצוגת הטמפרטורה מהבהבת
שלוש פעמים.
דוגמא:

4

הגדרת האוורור הבינוני
לערך של 175

הגדרת האוורור
הנמוך לערך של 210

 ערך ה ESP -מכוון לערך המתאים עוד במפעל הייצור .לכן מומלץ מאוד
שלא לשנות את ערך ה ESP -על דעת עצמכם.
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איך להשתמש בכפתור בחירת מצב הפעילות
פעולת הקירור

1
2

פעולת הקירור תתחיל לאחר שתלחצו על
כפתור ההפעלה/כיבוי ( .)on/off

לחצו על כפתור הטמפרטורה וכוונו את
הטמפרטורה הרצויה לטמפרטורה נמוכה יותר
מטמפרטורת החדר הנוכחית (.)18-30°C
הקשה על הכפתור תגביר את
הטמפרטורה הרצויה ב.1°C-
הקשה על הכפתור תנמיך את
הטמפרטורה הרצויה ב.1°C-
 אם הטמפרטורה הרצויה מכוונת לגבוהה יותר
מטמפרטורת החדר הנוכחית ,פונקצית הקירור
לא תתחיל לפעול ורק פעולת האיוורור והמשב
תימשך.

3

אם ברצונכם לשנות את המצב תוך כדי
הפעלה ,מצב ההפעלה ישתנה בסדר הבא:
קירור ,חימום ,הפעלה אוטומאטית ,ייבוש
(ביטול לחות) ,מאוורר באמצעות הבקר
המרכזי בלבד.

4

אם אתם לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי,
תופסק הפעלת הקירור.

מהי פונקציית ההשהייה בת שלוש הדקות?
הפונקציה המגנה על המדחס מעכבת את פליטת האוויר הקר בעת ההפעלה ,באופן
מיידי לאחר הפסקת פעילות הקירור.
פעילות הקירור מתחילה מחדש לאחר  3דקות ,כאשר המדחס מתחיל שוב לפעול.
■ הטמפרטורה הרצויה ניתנת לבחירה מתוך טווח טמפרטורות שבין  18ºCעד .30ºC
■ ישנה המלצה לכך שההבדל האידיאלי בטמפרטורה בין יחידות ביתיות ליחידות חיצוניות
יהיה פחות מ.5ºC -
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פעולת החימום

1
2

אם ברצונכם לכוון את הפעלת החימום,
לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי .וכוונו את
הפעלת החימום באמצעות הבקר המרכזי.
כוונו את טמפרטורת החדר הרצויה לגבוהה
יותר מזו של טמפרטורת החדר הנוכחית
(.)16-30ºC
הקשה על הכפתור תגביר את
הטמפרטורה המבוקשת ב.1°C-
הקשה על הכפתור תנמיך את
הטמפרטורה המבוקשת ב.1°C-
 אם הטמפרטורה המבוקשת מכוונת לגבוהה
יותר מטמפרטורת החדר הנוכחית ,פעולת
החימום לא תתחיל לפעול ורק פעולת פליטת
האוויר ( )blowingתמשיך להתקיים.

3

אם ברצונכם לשנות את המצב ,מצב
ההפעלה ישתנה בסדר הבא :קירור,
חימום ,הפעלה אוטומאטית ,ייבוש (ביטול
לחות) ומאוורר ,באמצעות בקר מרכזי.

4

אם אתם לוחצים על כפתור
ההפעלה/כיבוי ,תופסק פעילות החימום.

מהי פונקציית ההשהיה בת שלוש הדקות?
נדרש זמן עבור המכשיר עד שיתחיל לפלוט חום .ההשהייה משמשת
לשמירה על המדחס .החדר יחומם באוויר חם שלוש דקות לאחר שהמדחס
התחיל לפעול.

■ המודל לקירור-בלבד לא יבצע את פעולת החימום.
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תפעול אוטומטי

1

כוונו את מצב הפעילות לתפעול
אוטומאטי ,באמצעות בקר מרכזי,
לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.

2

כאשר טמפרטורת החדר נמוכה
מהטמפרטורה הרצויה :הפעלת חימום.
כאשר טמפטורת החדר גבוהה
מהטמפרטורה הרצויה :טמפרטורת
קירור.

3

אם ברצונכם לשנות את המצב תוך כדי
הפעלה ,מצב ההפעלה ישתנה בסדר
הבא :קירור ,חימום ,הפעלה
אוטומאטית ,ייבוש (ביטול לחות)
ומאוורר ,באמצעות בקר מרכזי.
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פעולת ייבוש (ביטול-לחות)
ייבוש (ביטול לחות) על ידי הפחתה קלה של הטמפרטורה.

1

לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי ( )on/off
שעל השלט-רחוק.

2

אנא בחרו באפשרות הייבוש (ביטול הלחות)
באמצעות בקר מרכזי.

3

כאשר פעולת הייבוש (ביטול הלחות)
מתבצעת ,תוצג המילה "  "dhעל גבי לוח
התצוגה.

4

אם נעשה שימוש במכשיר במהלך עונת
הגשמים או בימים עם לחות גבוהה ,הדבר
יכול לגרום הן לתוצאה יעילה של ביטול
לחות והן של מזגן אוויר.
 אפשרות הבקרה על הטמפרטורה אינה
זמינה במהלך פעולת הייבוש.

פעולת מאוורר

1

לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי ( )On/Off
שעל השלט הרחוק.

2

נא בחרו באפשרות האוורור באמצעות
הבקר המרכזי.

3

כאשר האוורור מופעל ,תוצג המילה " "Fn
על גבי לוח התצוגה.

4

 פעולת המאוורר אינה גורמת לפליטה של אוויר
קר ,רק משב רוח מאוורר.
 על ידי אספקת אוויר שאין הבדל טמפרטורות
בינו לבין האוויר הביתי ,פעולה זו מספקת
איוורור של החדר.
 אפשרות הבקרה על הטמפרטורה אינה זמינה
במהלך פעולת האוורור.
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בחירת מהירות המאוורר
אתם יכולים לשלוט בקלות במהירות המאוורר.

1

בחרו במהירות המאוורר הרצויה באמצעות לחיצה על
כפתור מהירות המאוורר ( )fan speedשעל השלט-
רחוק.
 אם תלחצו על כפתור מהירות המאוורר ,עוצמת
מהירות המאוורר תשתנה בסדר הבא :נמוכה>
בינונית> גבוהה> חזקה (.)Power
 מהירות המאוורר ההתחלתית היא "גבוהה."Hi -
 אם המוצר אינו מותאם לשליטה על מהירות
האיוורור ,המהירות לא תשתנה בהתאם לבחירתכם.

בחירת מהירות האיוורור בזמן קירור

בחירה באפשרות חימום ,ייבוש ,אוטומטי ומאוורר

 אם היחידה הביתית תואמת את מהירות המאוורר האיטית ,אתם יכולים לכוון
את מהירות המאוורר לדרגה איטית.

15

תצוגת הטמפרטורה הביתית

1

כאשר כפתור טמפרטורת החדר לחוץ על
השלט הרחוק ,תוצג הטמפרטורה הביתית
למשך  5שניות לערך ,ולאחר מכן התצוגה
תעבור חזרה למסך הקודם.
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נעילה מפני ילדים
זוהי פונקציה שבאה למנוע שימוש מכל ילד שהוא במוצר.

1
2

ניתן להשתמש בפונקציית הנעילה מפני ילדים
באמצעות לחיצה בו זמנית על כפתור הגברת
הטמפרטורה ועל כפתור מהירות המאוורר למשך שלוש
שניות .בהגדרה הראשונית של פונקציית הנעילה מפני
ילדים ,תוצג המילה " "CLעל גבי לוח תצוגת
הטמפרטורה ולאחר מכן הצג יחזור למצב המקורי שלו.
הקשה על כפתור נוסף לא תזוהה בזמן שהמילה ""CL
מוצגת על גבי לוח התצוגה למשך שלוש שניות.

אם אתם רוצים לבטל את מצב הנעילה מפני
ילדים ,לחצו על כפתור הגברת הטמפרטורה ועל
כפתור מהירות המאוורר למשך שלוש שניות.

3

4

אם ברצונכם ללחוץ על כפתור הנעילה מפני
ילידם למצב הכן ( ,)standbyפשוט לחצו על
כפתור הגברת הטמפרטורה ועל כפתור מהירות
המאוורר למשך שלוש שניות .לאחר מכן מצב
הנעילה מפני ילדים יופעל.

ביטול הנעילה מפני ילדים יכולה להיעשות באותה
דרך כמו הפעלת הפונקציה.
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