LG
מזגן אוויר מיני מרכזי
הוראות הפעלה

לקוחות יקרים
תודה לכם על התקנת מזגן אוויר  .LGבחירתכם הטובה
מבטיחה לכם ביצוע ושירות מעולים שיקלו וינעימו את
חייכם.

חשוב
· אנא קראו את מדריך ההוראות בתשומת לב ולעומק
לפני התקנת והפעלת מזגן האוויר בחדרכם.
· אנא שמרו את חוברת ההוראות להתייחסות
עתידית לאחר קריאתו לעומק.
· אם כבל )פתיל( הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו
על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד!.

הכרת המוצר
שלט רחוק מחווט

 .1מסך התווית פעולה
 .2מקלט שלט רחוק אלחוטי
 .3מתג  Fשני
 .4הגדרת זמן/ביטול תכנות /שבוע/חג
שעה/דקה/שנייה/מחיקה/מאוורר
 .5מתג הגדרת טמפרטורה
 .6מתג ON/OFF
 .7פעולת מאוורר
 .8מתג בחירת מצב פעולה
 .9מתג מהירות מאוורר
 .01מתג מאוורר אוטומטי/לחלוח
 .11מתג טמפרטורת חדר /כפתור שחרור
סינון

 .21מתג פלזמה/חימום
 .31מתג איפוס זמן
 .41נורת הפעלה
מצב הפעלה
פעולת קירור
פעולה יבשה רכה
פעולת חימום
פעולה אוטומטית

 דגם קירור ) ,(òדגם משאבת חום )(ê

הערה
* טמפרטורת התצוגה עשויה להיות שונה מטמפרטורת החדר בפועל אם השלט הרחוק
מותקן במקום בו קרני השמש נופלות ישירות על מקום סמוך למקור חום.
* המוצר בפועל עשוי להיות שונה מן התוכן לעיל מותנה בסוג הדגם.
* נורת ההפעלה נדלקת בפעולת יחידה פנימית .אם חלה שגיאה ,הנורה דולקת באדום.
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הוראות הפעלה
 ¢הוראות הפעלה
הגדרת זמן נוכחי ויום בשבוע
אם לא תלחצו על מקש כלשהו במשך ) 5לעתים  (10שניות בעת פעולת הגדרה ,מצב
ההגדרה יחזור למצב הראשוני.
 1לחצו על מקש .
בכל לחיצה על המקש ,המספר משתנה מ 00-עד  .23תוכלו להגדיר את מספר
השעה הנוכחית.

 2לחצו על מקש .
בכל לחיצה על המקש ,המספר משתנה מ 00-עד  .59תוכלו להגדיר את מספר
הדקה הנוכחית.

 3לחצו על מקש .
כל לחיצה על המקש מעבירה יום בשבוע מיום ראשון  Sundayליום שבת .Saturday
תוכלו להגדיר את היום בשבוע.

 4לחצו על מקש
אם ברצונכם לאפס את הזמן הנוכחי והיום בשבוע ,לחצו על מקש .Reset

הוראות הפעלה
תכנות שבועי
 1לחצו על מתג תכנות .Program
תצוגת השלט הרחוק משתנה כנראה להלן.
ו.'01'-
,
לאחר מכן מהבהבים

 2לחצו על מתג .
למשל ,לבחירת יום חמישי  ,Thuלחצו על
המקש  4פעמים.

3

בחרו זמן כרצונכם.

אם תלחצו על מקש
.ON/OFF
אם תלחצו על מקש
בשעה הנבחרת ,קטע ההתוויה יאוחסן כזמן
הפעלת היחידה.
אם תלחצו עליו שוב ,יתבצע דילוג שעה.
לדוגמה :כאן ,היחידה נדלקת בשעות  6~8ו 13~22-ונותרת כבויה
בשאר הזמן )פס שחור מציין שעת הפעלה וחוסר פס מציין שעת הפסקה
כבויה(.
בדומה תוכלו להגדיר את שאר ימי השבוע.
או

 ,קטע ההתוויה יהבהב לבחירת שעות

 4לחצו שוב על מקש התכנות לסיום תכנות
שבועי.

 5אותה הגדרה תימשך בשבועות הבאים אלא אם תבצעו שוב הגדרה .אם ברצונכם
לשמור את ההגדרות לשבוע  1בלבד ,עקבו אחר השלבים להלן.
(1

לחצו על מקשי  CANCELו SET/CLR-בו זמנית.
כעת התצוגה תיראה כמו איור  Aלמטה.

(2

נתקו את האצבעות כאשר התצוגה נראית כמו באיור  Bלמעלה.
כעת התכנות השבועי מאוחסן לשבוע אחד בלבד.

)ברירת מחדל(

הערה פעולה זו לא ניתנת לביצוע בדגמים מסוימים.
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הוראות הפעלה
הגדרת חגים
אם שלישי השבוע הוא יום חג ,תוכלו להגדיר חג.

1

לחצו על מקש התכנות .Program

2

לחצו על מקש השבוע .Week

3

לחצו על מקש חג .Holiday

כעת השלט הרחוק יציג .
משמעות המלבן החיצוני היא חג.
הערה לא ניתן להגדיר תכנות שבועי לחג.

4

לחצו שוב על מקש חג לסיום תכנות חג.

הגדרת קוצב זמן
פעולה זו משמשת להגדרת הפסקת  ONאו  OFFפעם ב 24-שעות מאז ביצוע ההגדרה.
היחידה תפעל אוטומטית לפי ההגדרות.

1

לחצו על מקש קוצב זמן .Timer
 2בעזרת מקשי השעות והדקות ,שנו את הגדרת
קוצב הזמן עד לכיוון הזמן הרצוי.
למשל היחידה נכבית לאחר 5
שעות.

3

אם ברצונכם לבטל את הגדרת קוצב הזמן ,לחצו
שוב על מקש .Timer

הערה לא ניתן להגדיר קוצב זמן  ONוקוצב זמן  OFFבו זמנית.
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הוראות הפעלה
מצב הפעלה
-

1

לחצו על מקש .ON/OFF

 2בחרו פעולה רצויה.
לחצו על מקש בחירת מצב פעולה.
בכל לחיצה על המקש ,מצב הפעולה משתנה כנראה בכיוון החץ.
סוג משאבת חום
תצוגת פעולה

פעולה אוטומטית

פעולת חימום

פעולה רכה יבשה

פעולת קירור

סוג קירור
תצוגת פעולה

פעולה אוטומטית

פעולה רכה יבשה

פעולת קירור

מצב פעולת קירור/חימום

3

מצב קירור
טווח הגדרת הטמפרטורה
18~30°C
מצב חימום
טווח הגדרת הטמפרטורה
16~30°C

הגדירו טמפרטורה רצויה.

להעלאת הטמפרטורה

להנמכת הטמפרטורה

4

הגדרת מהירות מאוורר
תצוגת פעולה

* בכל לחיצה על המקש מצב מהירות המאוורר משתנה.
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הוראות הפעלה
עבור סוג משאבת חום
 5מזגן אוויר זה מוגדר לבקרת הפעלה חמה על מנת לא
לפלוט אוויר קר בעת פעולת חימום .הפעם ,השלט הרחוק
מציין .Preheat
 6אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מדי בעת פעולת
חימום ,מזגן אוויר מוגדר לפעולת הפשרה והשלט הרחוק
מציין .Defrost

מצב פעולה רכה יבשה
 7פעולה רכה יבשה משמשת לסילוק עדין של לחות ללא קירור יתר של החדר ,במיוחד
כאשר הלחות כבר נמוכה .מהירות המאוורר ביחידה הפנימית מוגדרת אוטומטית
למהירות איטית ,אך תוכלו לשנות זאת .פעולה רכה יבשה מתבטלת והופכת לפעולת
קירור אם תלחצו על מקש בחירת מצב פעולה.
מצב פעולה אוטומטית )סוג משאבת חום(
 8ניתן לשנות את הטמפרטורה
המוגדרת בלחיצה על מקש
הגדרת טמפרטורה.

· הטמפרטורה ניתנת להגדרה
בטווח  18~30°Cבהפרשי
.1°C

להעלאת הטמפרטורה

להנמכת הטמפרטורה

פעולת מעבר אוטומטי )מערכת זוגית(
 rתוכלו לשנות את מהירות המאוורר הפנימי.
 rהמערכת תעבור אוטומטית ממצב קירור למצב חימום ,או מחימום לקירור ,כאשר תבחרו מצב
פעולה אוטומטית.
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הוראות הפעלה
מצב פעולת מאוורר
פעולה זו משמשת לסחרור אוויר בחדר ללא קירור או חימום.
 1לחצו על מקש .ON/OFF

 2לחצו על מקש הפעלת המאוורר .FAN

 3בכל לחיצה על מקש מהירות מאוורר ,מצב מהירות המאוורר משתנה כנראה למטה.

בינוני  àנמוך  àגבוה

מאוורר אוטומטי
פעולת מאוורר אוטומטי משמשת לבקרת זרימת האוויר כאשר היחידה החיצונית לא
פועלת.

1

לחצו על מקש מאוורר אוטומטי.

בכל לחיצה על מקש מאוורר אוטומטי ,מתבצע מעבר בין  ONו .OFF-אך עבור
דגמים מסוימים שאינם תומכים בפעולת מאוורר אוטומטי ,פעולת המאוורר
האוטומטי לא ניתנת ליישום גם אם הסמל ייראה על המסך.

 2אם פעולת המאוורר מופעלת  ONכאשר היחידה החיצונית לא פועלת ,המאוורר
הפנימי לא יפעל.
אם פעולת המאוורר כבויה  OFFכאשר היחידה החיצונית לא פועלת ,המאוורר הפנימי
יפעל במהירות נמוכה או במהירות מותאמת.
הערה פעולת מאוורר אוטומטי לא ישימה בדגמים מסוימים.
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הוראות הפעלה
פעולת הפעלה מחדש אוטומטית

1
2

כאשר החשמל כבה עקב הפסקת חשמל או סיבות אחרות ,ההפעלה האוטומטית
מחדש חוזרת למצב ההפעלה הקודם בפעולת פיצוי הפסקת חשמל.
במקרה של מצב הפסקת חשמל ,תצוגת השלט הרחוק כבויה אך ההגדרות מוחזרות
לאחר שהחשמל מופעל מחדש.

פעולת נעילה מפני ילדים
פעולת נעילה מפני ילדים מנטרלת את כל פעולות השלט הרחוק.
הליך הפעלה
 .1הגדרת פעולת נעילה מפני ילדים
לחצו על מקש קוצב הזמן ומקש הגדרת דקות
למשך שלוש שניות .כעת יעבור מצב ההפעלה אל
מצב נעילה מפני ילדים ויוצג ' 'CLבתצוגת
הפעולות.
הפעם כאשר תלחצו על מקש כלשהו ,השלט
הרחוק לא יקבל מצב נבחר כלשהו ויוצג ''CL
בשלט למשך כשלוש שניות .אך פעולת טמפרטורת
החדר מופעלת למרות מצב נעילה מפני ילדים.
 .2לביטול פעולת נעילה מפני ילדים
לחצו שוב על מקש קוצב הזמן ומקש הגדרת דקות
למשך שלוש שניות .כעת מצב נעילת ילדים מבוטל
והמצב שנבחר קודם לכן יוצג בשלט הרחוק.

14

