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 .לשימוש נכון ובטוח במוצר יש לקרוא את מדריך ההפעלה לפני השימוש 
 .לאחר קריאת המדריך יש להניחו במקום נגיש לכל המשתמשים 
  

  לקוחות יקרים, 

אלקטריק, חברת המזגנים - ל בחירתכם במזגן מתוצרת מיצובישיאנו מודים לכם ע

  ומאחלים לכם הנאה רבה.המובילה בעולם, 

מיוצרים מהחומרים המובילים בתעשיית המזגנים, תוך אלקטריק - מזגני מיצובישי

פיקוח הבטחת איכות קפדני המבטיח פעולה שקטה ואיכותית של המזגן לאורך 

  שנים רבות תוך כדי שמירה מרבית על איכות הסביבה.

  

ידי חברתנו, אנא שלחו בכדי שתוכלו ליהנות מתקופת האחריות הניתנת למוצר על 

  אלינו את ספח האחריות המצורף בסוף החוברת.

  תתחדשו !      

  טק בע"מ- אקון                                                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מערכות מיזוג אוויר–מיצובישי אלקטריק 
  הפעלה לשלט אלחוטי עם טיימר שבועי:הוראות 

800W)-SG10D(PAR  
  

  מתאים ליחידות:
MSZ-GE22,25,35,50VA  

   
 

  

 



 

15C01A-local edition                                                                                                          2 
 

  תוכן עניינים
  3  .........................................................................................................  הוראות הפעלה למשתמש

  3  ....................................................................................................................  תאור הלחצנים

  4  ...................................................................................................  הכנה ראשונית לפני הפעלה

  4  ...................................................................................................  בחירת מיקום בית השלט

  4  ......................................................................................................  הכנסת הסוללות לשלט

  4  .....................................................................................................  כיוון השעה והיום בשלט

  5  ...............................................  " (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום)"MODEלחצן   -בחירת מצב עבודה 

  FAN" "VANE"  .........................................................  5"לחצן   -בחירת מהירות וכיוון פיזור האוויר 

  i-save"  .............................  6"שמירת תכנות בזיכרון ושימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלס לחצן 

  ECONO COOL"  ......................................................................  6"לחצן   - הפעלת קירור חסכוני 

  7  .....................................................................................................................  שימוש בטיימר

  7  ........................................................................  (ON/OFF TIMER)כיוון טיימר הפעלה/כיבוי 

  8  ...............................................................................  (WEEKLY TIMER)כיוון טיימר שבועי 

  8  ......................................................  (WEEKLY TIMER)ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי 

  9  ................................................  (WEEKLY TIMER)צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

15C01A-local edition                                                                                                          3 
 

  הוראות הפעלה למשתמש 

  תאור הלחצנים
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  הכנה ראשונית לפני הפעלה

  בחירת מיקום בית השלט

  יש לבחור מקום להתקנת בית השלט שיהיה בקרבת היחידה הפנימית ונקי מהפרעות,
לפני התקנתו הקבועה של בית השלט יש לבצע  הערה חשובה: בקרבת חלון.אין להתקין את בית השלט 

את הבדיקה הבאה: יש להצמיד את השלט לקיר במקום בוא יותקן בית השלט, בצורה אנכית כאשר עינית 
במידה והיחידה הפנימית נדלקת/נכבית התקן  –" ON/OFFמעלה וללחוץ על לחצן " השלט מופנית כלפי

  שבחרת, במידה ולא יש לחפש מקום אחר ולבצע שוב את הבדיקה לעיל. את בית השלט במקום

  הכנסת הסוללות לשלט
  .: הסר את כיסוי הסוללות1שלב 
  .לשלט (הסוללות מסופקות עם השלט) AAAהסוללות מדגם  2: הכנס את 2שלב 
  .: החזר את כיסוי הסוללות למקומו3שלב 
 ."RESET" בעט או בעפרון ע"מ ללחוץ על לחצן: השתמש 4שלב 

  

  כיוון השעה והיום בשלט
  .השתמש בעט או עיפרון -CLOCK"" לחצןלחץ על כאשר השלט כבוי, : 1שלב 
        ) כל לחיצה מקדמת "◄",  "►": (לחצנים "TIME"ה  : כוון את השעה ע"י שימוש בלחצני2שלב 

  דקות. 10תקדם את הזמן בקפיצות של  את הזמן בדקה אחת, לחיצה ממושכת           
  לכיוון היום בשבוע. "DAY": לחץ על לחצן 3שלב 
(הסימן  בזיכרוןוהיום בעזרת עט או עיפרון לשמירת השעה  "CLOCK" : לחץ שוב על לחצן4שלב 

"CLOCK" .(יפסיק להבהב  

  



 

15C01A-local edition                                                                                                          5 
 

  " (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום)"MODEלחצן   -בחירת מצב עבודה 
  

 מנת להפעיל את המזגן.-על "ON/OFF"לחץ על לחצן  .1
 לשינוי מצב עבודה. "MODE"לחץ על לחצן  .2

  בכל לחיצה ישתנה מצב העבודה לפי הסדר:     
  

  
 לשינוי הטמפרטורה לחץ על לחצנים:  .3

     "  כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה במעלה אחת. "  "או  "  
 ."ON/OFF"לחצן אם ברצונך לכבות את היחידה לחץ שוב על 

  
  הערות:

 כאשר מחוברות מספר יחידות פנימיות ליחידת חוץ אחת  
), כל היחידות תעבודנה באותו מצב עבודה (לדוגמא: כולן קירור או MXZ (יחידת מולטי מסדרה

 כולן חימום), אם תופעל יחידה חדשה במצב שונה, היא תעבור למצב המתנה.
 ניתן לשנותה. במצב ייבוש הטמפרטורה נקבעת ע"י היחידה ולא  

  הסבר על מצבי העבודה:
המזגן יבחר אוטומטית את מצב העבודה (קירור או חימום) בהסתמך על ההפרש בין  -מצב אוטומט

הטמפרטורה בחדר והטמפרטורה המבוקשת. (מצב זה שימושי בעיקר לעונות מעבר,מצב זה לא מומלץ 
  )).MXZעבור מערכות מולטי(

המזגן מקרר את החדר לטמפרטורה המבוקשת (אין להפעיל מצב זה כאשר טמפ' החוץ נמוכה  -מצב קירור
  מעלות צלסיוס). 10-מ 

  מוריד את הלחות מהחדר (יתכן והחדר יתקרר), במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפ'. -מצב ייבוש
  המזגן מחמם את החדר לטמפרטורה המבוקשת -מצב חימום

  "FAN" "VANE"לחצן   -ר האוויר בחירת מהירות וכיוון פיזו
  "FAN"כיוון מהירות האוויר, לחצן   .א

 מנת לבחור את מהירות- על "FAN"לחץ על לחצן  .1
  האוויר.     

 בכל לחיצה תשתנה המהירות לפי הסדר הבא: .2

  
  הערות:
 .בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית  
 לקרר/לחמם מהר את החדר. מומלץ להשתמש במהירויות הגבוהות אם רוצים  
 .להפעלה שקטה השתמש במהירויות הנמוכות 
 .מצב אוטומט מסייע לשמירת ייבוש בעת ירידה בעומס החום  
   במצב חימום כאשר מחוברות מספר יחידות פנימיות ליחידה חיצונית אחת  

להשתמש ), ייתכן ומהירות האוויר תהיה נמוכה. במקרה זה מומלץ MXZ(יחידת מולטי מסדרה 
  במצב אוטומט.

  "VANE"כיוון פיזור אוויר אנכי, לחצן   .ב
  מנת לשנות את כיוון- על "VANE"לחץ על כפתור  .1

 הגובה של זריקת האוויר
  בכל לחיצה ישתנה הכיוון האנכי של זריקת האוויר .2

 בסדר הבא:
  
 

  
  הערה: בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית.
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  בזיכרון ושימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלסשמירת תכנות 
  "i-save"לחצן 

  פונקציה זו מאפשרת לשמור שתי תוכניות שהוכנסו מראש
  לזיכרון. ולהחליף ביניהן בעת הצורך ע"י לחיצה על לחצן

"i-save.בלבד"  
  

 "i-save"לאחר תכנות המצב הרצוי (טמפרטורה, מהירות אויר ופיזור אויר אנכי) לחץ על לחצן  .1
  בתצוגה יופיע הסימן "       ".

 כעת בחר בתכנות השני המבוקש (טמפרטורה, מהירות אויר ופיזור אויר אנכי) .2
  הלחיצה הבאה על לחצן"i-save"  תחזיר את התכנות הראשון, לחיצה נוספת תביא לתכנות השני

 וחוזר חלילה.
 .ניתן לשמור בזיכרון עד שתי תוכניות 

מעלות לצורך  10-הסימן "      " ניתן לכוון את הטמפרטורה במצב חימום להערה: כאשר בתצוגה מופיע 
שמירת טמפ' החלל במצב לא מאוכלס בצריכת חשמל מינימאלית, זאת על מנת ליעל את פעולת חימום 

  החלל לטמפ' גבוהות בעת הצורך תוך חיסכון בחשמל.
 אם ברצונך לבטל. "i-save"לחץ שוב על לחצן  .3

  מצב"i-save" ל גם אם נלחץ על לחצן  יתבט"MODE".  
  
  

  : הערה
מעלות במצב חימום  10לא ניתן להגיע ל  MXZ-8A140VAכאשר היחידה מחוברת למערכת מולטי מדגם 

"i-save" מעלות. 10מעלות למרות שהשלט מאפשר  16, היחידה תפעל ב  
  

 "ECONO COOL"לחצן   -הפעלת קירור חסכוני 
 בפעולה במצב "ECONO COOL"לחץ על לחצן  .1

  החסכוני. רקירור להפעלת מצב הקירו
  בתצוגה יופיע הסימן: "          ".

  
  

  במצב זה טמפרטורת הדרישה תעלה אוטומטית
  ותחל פעולת סחרור אויר מבוקרת.  20Cב 

 החסכוני יש ללחוץ שוב רלביטול פעולת הקירו .2
  ."ECONO COOL"על לחצן      

  יבוטל גם בלחיצה על ECONO COOLהערה: מצב 
  ."VANE"לחצן 

  
  וני פועלת לפי העיקרון החסכ רפעולת הקירו הסבר:
  בתנועה נותן תחושה קרירה יותר מאשר רהאווי שזרם

  בזרימה קבועה, במצב זה המזגן יבצע פעולת מניפה 
  תישמר למרות טמפ' הדרישה רותחושת הקירו מבוקרת
  מהנדרש. 20Cב  הגבוהה
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   בטיימרשימוש 
  וטיימר שבועי.כיבוי הפעלה/טיימר  :ביחידה קיימים שני סוגי טיימרים

 (ON/OFF TIMER)כיוון טיימר הפעלה/כיבוי 
  

  אופנים: 3-ניתן לתכנן את טיימר ההפעלה/כיבוי ב
  

  
  הערות:
 .לפני כיוון הטיימר וודא שהזמן הוגדר בשלט  
  דקות. 10את הטיימרים ניתן לכוון בכפולות של  
  הטיימר יש לכוון כאשר המזגן פועל.את 
 לא ניתן לכוון את טיימר הכיבוי כאשר המזגן 

  כבוי.
  

  כיוון הטיימר:
 במהלך פעולת המזגן בחר את הטיימר המבוקש .1

  .2או  1לחצן מס' ידי לחיצה על -על
  " OFF"" או " ON הערה: בתצוגה יהבהב:           
  ורק במצב זה ניתן לכוונו.           

 על מנת לכוון את הזמן 3לחצנים מס' לחץ על  .2
  המבוקש, כל לחיצה תעלה או תוריד את הזמן

  דקות. 10בכפולות של 
  "" ON התוכנית תישמר ברגע שהבהוב 

  יפסק. " OFF"או 
  בחר בטיימר נוסף 2ו  1הערה: אם ברצונך לשלב בין הטיימרים: לאחר שלבים 

  מר נוסף.עבור הטיי 2ו  1ובצע מחדש את שלב      
  יעלם). " OFF"" או " ON .( 2או  1אם ברצונך לבטל את הטיימר לחץ שוב על לחצן מספר 

  הערות:
  :במצב של שילוב בין טיימר ההפעלה והכיבוי יופיע בתצוגה הסימן""  או""  המורה על סדר

 הפעולות.
 .במצב של חזרה מהפסקת חשמל הטיימר יבוטל 
  הפעלה/כיבוי והטיימר השבועי תינתן עדיפות לטיימר ההפעלה/כיבוי.במקרה וכוון טיימר 
  בהפעלת טיימר ההפעלה/כיבוי יש להניח את השלט במקום ששדר האות הנשלח מהשלט יקלט

  ע"י המזגן.
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 (WEEKLY TIMER)כיוון טיימר שבועי 
  פעולות). 28פעולות שונות עבור כל יום בנפרד (סה"כ  4ניתן לבחור על 
 .כל פעולה תכלול: זמן הפעולה + הפעלה/כיבוי + יום בשבוע + טמפרטורה 

  
  
  

  הערה: לאחר כתיבת
  טיימר השבועיהתוכניות ב

  -חובה לאשר את הטיימר
  ראה בעמוד הבא.

  .תוכניות הטיימר נשמרות בשלט 
  

  
  
  
  
  

  

  
  :הערה חשובה

בהפעלת הטיימר (טיימר הפעלה/כיבוי או טיימר שבועי) יש להניח את השלט בבית השלט שהותקן ע"פ 
  .4ההנחיות עמוד 
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  (WEEKLY TIMER)ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי 
 

  
  מנת שהטיימר יפעל יש לאשרו.-על ןאישור הטיימר: לאחר הכנסת התוכניות בזיכרו

  ).ןיפעל(התוכניות שהכנסנו נשארות בזיכרוביטול הטיימר: הטיימר לא 

  
  הערה: כאשר הטיימר השבועי אושר, בתצוגה יופיעו כל הימים שלהם נקבעו תוכניות.

) להפנות את השלט לכיוון 1(מס' "SET"יש ללחוץ על  ןאם ברצונך למחוק את התוכניות שהוכנסו לזיכרו
  ).8(מס' "DELETE"שניות על  5היחידה הפנימית וללחוץ לחיצה ממושכת של 

  (WEEKLY TIMER)צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי 

  
  
 


