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תודה שרכשת את המזגן מ .Daikin-קרא את מדריך ההפעלה הבא
בזהירות לפני השימוש במזגן .מדריך זה יספק לך מידע על השימוש
התקין ביחידה ויעזור לך עם כל בעיה שעשויה להתרחש .שמור את
המדריך לעיון עתידי לאחר שקראת אותו .בנוסף ,וודא למסור את
מדריך ההפעלה הזה לכל משתמש חדש ביחידה.
מדריך הפעלה זה עבור היחידה הפנימית .עיין גם במדריך ההפעלה
המצורף ליחידה החיצונית ולשלט.
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 nדרישות סילוק

 IWדרישות סילוק
מוצר מיזוג האוויר שלך מסומן בסמל הזה .משמעות הדבר היא שאין לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בפסולת
ביתית רגילה שלא עברה מיון.
אין לנסות לפרק את המערכת בעצמכם :פירוק מערכת המיזוג ,הטיפול במערכת הקירור ,בשמן או בחלקים
אחרים חייבים להיעשות על ידי אדם מוסמך ובהתאם לחקיקה המקומית והלאומית הרלוונטית ובת ההחלה.
חובה לטפל במזגנים במתקן לטיפול מקצועי עבור שימוש חוזר ,מחזור והשבה .הקפדה על השלכת מוצר זה
באופן נכון תסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות הציבור .פנה למתקין או לרשויות
המקומיות לקבלת מידע נוסף.
יש להסיר את סוללות מהשלט הרחוק וסלק אותם בנפרד ובהתאם לחקיקה המקומית והלאומית הרלוונטית
ובת ההחלה.
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מידע חשוב על חומר הקירור
חומר זה מכיל גזי חממה מסוג פלואור המכוסים על ידי
פרוטוקול קיוטו.
סוג חומר הקירורR410A :
)(1
1975
ערך :GWP
)(1
 = GWPפוטנציאל ההתחממות הגלובלית
כנרא שבדיקות תקופתיות לבדיקת קיום דליפות של חומר
הקירור נדרשות בהתאם לחקיקה האירופית או המקומית.
פנה לסוכן המקומי שלך לקבלת מידע נוסף.

 .1אמצעי בטיחות
להפקת תועלת מלאה מהפונקציות של המזגן ולמנוע תקלה עקב טיפול
לא תקין ,אנא קרא את הוראות ההפעלה בזהירות לפני השימוש.
מוצר זה מגיע תחת המונח "מכשירי חשמל שלא נגישים לציבור הרחב".

מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מומחים או
משתמשים מיומנים בחנויות ,בתעשייה קלה,
בחוות ,או לשימוש מסחרי על ידי אנשים רגילים.
ניתן להתיר את השימוש במכשיר לילדים בני 8
ומעלה ולאנשים בעלי יכולות פיזיות ,חושיות או
שכליות מוגבלות ,או לאנשים חסרי ניסיון וידע ,אם
הם נמצאים תחת פיקוח או מקבלים הדרכה לגבי
שימוש בטיחותי והם מבינים את הסיכונים

עברית

הכרוכים בכך .המשחק במכשיר אינו מותר
לילדים .יש לבצע את הניקוי והתחזוקה רק על ידי
האנשים המתוארים במדריך זה.
המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים צעירים ללא השגחה או אנשים
שאינם מתאימים להפעלת מזגנים.
הדבר עלול לגרום לפציעה או להתחשמלות.

•

מדריך זה מסווג את אמצעי הזהירות ואזהרות וזהירות .הקפד לפעול
לפי אמצעי הזהירות שלהלן :כולם חשובים להבטחת בטיחות מלאה.
אזהרה  ..............מצביע על מצב שעלול להיות מסוכן ,ועלול לגרום
למוות או לפציעה חמורה אם הוא לא נמנע.
זהירות  ..............מצביע על מצב שעלול להיות מסוכן ,ועלול לגרום
לפציעה קלה או בינונית אם הוא לא נמנע.
הוא גם עשוי לשמש כדי להתריע את המשתמשים
מפני שיטות לא בטוחות.

•

לאחר קריאת המדריך ,שמור עליו במקום בטוח לעיון עתידי בעת
הצורך .הקפד למסור את המדריך לכל משתמש חדש שאליו הועבר
הציוד.
אזהרה
כאשר יש במזגן תקלה )ריח בעירה ,וכו'( ,כבה את המזגן וצור קשר
עם הסוחר המקומי שלך.
המשך הפעולה בנסיבות כאלה עלול לגרום לכשל בפעילות,
התחשמלות או שריפה.
התייעץ עם הסוכן המקומי שלך לגבי כל שינוי ,תיקון ותחזוקה
במזגן.
ביצוע לא תקין עלול לגרום לדליפת מים ,להתחשמלות או לאש.
הקפד להשתמש בנתיכים עם קריאת אמפר נכונה.
אל תשתמש בנתיכים לא תקינים ,נחושת או חיווט אחר כתחליף ,שכן
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ,לשריפה ,לפציעה או לנזק למזגן.
התייעץ עם הסוחר המקומי שלך אם המזגן שקע תחת המים בגלל
אסון טבע ,כגון שיטפון או טייפון.
אל תפעיל את המזגן במקרה כזה ,או אחרת עלולה להתרחש תקלה,
התחשמלות או שריפה.
הפעל או עצור את המזגן באמצעות השלט הרחוק .לעולם אל
תשתמש במפסק אוטומטי מגנטי תרמי למטרה זו.
אחרת ,הדבר עלול לגרום להתפרצות אש או דליפת מים .בנוסף ,אם
החשמל חוזר לאחר תקלה כלשהי עקב פעולת בקרת ההפעלה מחדש
באופן אוטומטי ,המאוורר יתחיל להסתובב בפתאום ועלול לגרום
לפציעות.
אין להשתמש במזגן באווירה המזוהמת באדי שמן ,כגון שמן בישול
או אדי שמן מכונה.
אדי השמן עלולים לגרום לסדקים ונזק למזגן ,להתחשמלות או
להתפרצות אש.
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אין להשתמש בחומרים דליקים )למשל ,ספריי שיער או קוטלי
חרקים( ליד המזגן.
אין לנקות את המזגן עם ממיסים אורגניים כגון מדלל צבעים.
השימוש בממיסים אורגניים עלול לגרום לסדקים ונזק למזגן,
להתחשמלות או להתפרצות אש.
אין להשתמש במזגן במקומות עם עשן שמנוני ,כגון חדרי בישול,
או במקומות עם גז דליק ,גז הנוטה לגרום לקורוזיה או אבק מתכתי.
השימוש במזגן במקומות כאלה עלול לגרום לשריפה או תקלה בפעולת
המזגן.
היזהר מהתפרצות אש במקרה של דליפת חומר הקירור.
הסיבה לפעולה לא תקינה של המזגן ,למשל אם הוא לא פולט אוויר קר
או חם ,עלולה להיות דליפת חומר הקירור .התייעץ עם הסוחר המקומי
שלך לקבלת עזרה בנושא .חומר הקירור שבמזגנים בטוח ובדרך כלל
אינו דולף .עם זאת ,אם חומר הקירור דולף ומגיע במגע עם מבער,
תנור חשמלי או תנור בישול ,הוא עלול לייצר תרכובות מסוכנות .כבה
את המזגן והתקשר לסוכן המקומי שלך .הפעל את המזגן רק לאחר
שאדם שירות מוסמך אישר בכך שהדליפה תוקנה.
אל תניח חפצים ,כגון מוטות ,אצבעותיך וכו' ,במוצא האוויר או
כניסתו.
הפציעה עלולה להיגרם עקב מגע עם להבי המאוורר המהיר של המזגן.
התייעץ עם הסוכן המקומי בנוגע לניקוי החלק הפנימי של המזגן.
ניקוי לא תקין עלול לגרום לשבירה של חלקי פלסטיק ,דליפת מים
ונזקים אחרים ,וגם התחשמלות.
היו מודעים לכך שחשיפה ישירה וממושכת לאוויר קר או חם ממזגן
האוויר ,או לאוויר קריר מדי או חם מדי ,עלולה להזיק למצבך הגופני
ולבריאותך.
התייעץ עם הסוכן המקומי שלך בנוגע להתקנה.
ביצוע ההתקנה עצמך עלול לגרום לדליפת מים ,התחשמלות או אש.
צור קשר עם אנשי מקצוע מקצועיים בנוגע לחיבור האביזרים ווודא
שאתה משתמש רק באביזרים שצוינו על ידי היצרן.
אם פגם כלשהו נובע מהביצוע שלך ,הדבר עלול לגרום לדליפת מים,
להתחשמלות או לאש.
התייעץ עם הסוכן המקומי שלך בנוגע לשינוי המיקום וההתקנה
מחדש של המזגן.
עבודת התקנה לא נכונה עלולה לגרום לדליפה ,להתחשמלות או לאש.
הקפד לחבר את המזגן להארקה.
אל תחבר את המזגן לצנרת ציבורית ,מוליך ברקים או קו טלפוני מסוג
עופרת.
חיבור הארקה לא תקין עלול לגרום להתחשמלות או לאש.
פרץ זרם גבוה עקב ברקים או ממקורות אחרים עלול לגרום נזק למזגן.
הקפד להתקין מפסק אוטומטי לדליפת הארקה.
טעות בהתקנת מפסק אוטומטי לדליפת הארקה עלולה לגרום
להתחשמלות או לשריפה.
וודא להשתמש באספקת חשמל ייעודית למזגן.
השימוש בכל אספקת חשמל אחרת עלול לגרום לפליטת חום ,לשריפה
או תקלה בפעולת המזגן.

התייעץ עם הסוכן המקומי שלך לגבי מה לעשות במקרה של דליפת
חומר הקירור.
כאשר המזגן מותקן בחדר קטן ,יש צורך לנקוט בצעדים נאותים כדי
לשמור על כך שכמות חומר הקירור שדלפה לא עולה על גבול הריכוז
במקרה של דליפה .אחרת ,זה עלול להוביל לתאונה עקב דלדול
החמצן.

זהירות
יש להשגיח על הילדים הקטנים כדי שהם לא ישחקו ביחידה
הפנימית או עם השלט הרחוק.
הפעלה מקרית שנגרמה על ידי הילד עלולה לגרום לפציעה או
להתחשמלות.
אל תאפשר לילדים לעלות על היחידה החיצונית או להניח חפצים
עליה.
נפילה או מעידה עלולים לגרום לפציעה.
אל תתן לילדים לשחק ביחידה החיצונית או סביבה.
הם עלולים להיפגע אם הם ייגעו ביחידה.
וודא שילדים קטנים ,צמחים או בעלי חיים אינם חשופים ישירות
לזרימת האוויר מהיחידה הפנימית ,כיוון שעלולות להופיע תופעות
לוואי כתוצאה לכך.
אין להניח בקבוקי ריסוס דליקים או להשתמש בהם בקרבת המזגן,
מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה.
אין לשטוף את המזגן או את השלט הרחוק עם מים ,מכיוון שהדבר
עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
אל תניח מיכלי מים )אגרטלי פרחים וכו'( על היחידה הפנימית,
מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
אל תניח מיכלים דליקים ,כגון בקבוקי ריסוס ,במרחק  1מ' ממוצא
האוויר.
המכלים עלולים להתפוצץ משום שהאוויר החם מהיחידה הפנימית או
החיצונית ישפיע עליהם.
כבה את החשמל כאשר לא נעשה שימוש במזגן לפרקי זמן ארוכים.
אחרת ,המזגן עלול להתחמם או להישרף עקב הצטברות אבק.
אל תניח חפצים בקירבה ישירה ליחידה החיצונית ואל תיתן לעלים
ולפסולת אחרת להצטבר סביב היחידה.
עלים הם חממה לבעלי חיים קטנים אשר יכולים להיכנס ליחידה .אם
בעלי חיים כאלה נכנסים ליחידה ונוגעים בחלקים חשמלים ,הם עלולים
לגרום לתקלות ,עשן או שריפה.
הקפיד להפסיק את פעולת המזגן ולכבות את המפסק אוטומטי כדי
לנקות אותו.
אחרת ,עלולים להיגרם פציעות או התחשמלות.
למניעת התחשמלות ,אל תפעיל את המערכת בידיים רטובות.
לעולם אל תיגע בחלקים הפנימיים של השלט.
נגיעה בחלקים פנימיים מסוימים תגרום להתחשמלות ולנזק לשלט.
התייעץ עם הסוכן המקומי שלך לגבי בדיקה והתאמת החלקים
הפנימיים.
כדי למנוע חוסר בחמצן ,וודא שהחדר מאוורר היטב אם ישנו שימוש
בציוד כגון מבער ביחד עם המזגן.
אין להשאיר את השלט הרחוק במקום שהו הוא עלול להרטיב.
ישנו סיכון לדליפה חשמלית ולנזק לרכיבים האלקטרוניים אם המים
נכנסו לשלט הרחוק.,
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שים לב לצעדים שלך בזמן בניקוי או בבדיקה של מסנן האוויר.
נדרשת עבודה במקום גבוה ,שיש לשים עליה את מלוא תשומת הלב.
אם הפיגום אינו יציב ,אתה עלול ליפול או לעמוד למטה ,ובכך להיפצע.
אל תסיר את הסורג הצדדי של מוצא היחידה החיצונית.
הסורג מגן מפני עוצמת מהירות מאוורר היחידה ,דבר שעלול לגרום
לפציעה.
כדי למנוע פציעה ,אין לגעת בפתח כניסת האוויר או בסנפירי
האלומיניום של המזגן.
אל תניח חפצים הנוטים לקליטת לחות ישירות מתחת ליחידות
הפנימיות או החיצוניות.
בתנאים מסוימים ,עיבוי על היחידה או צנרת חומר הקירור ,מסנן אוויר
החוסם אבק ונקז עלולים לגרום לדליפה ,דבר הגורם לעכירת או לכשל
האובייקט.

זהירות! התחשמלות
• אל תפתח את מכסה תיבת הבקרה למשך עשר דקות
לאחר הפסקת פעולת מפסק הבטיחות בשל מתח גבוה.
• לאחר פתיחת התיבה ,מדוד את המתח של הנקודות
המוצגות להלן בלוח מעגלים המודפס עם בודק ואשר
כי המתחים אינם גבוהים יותר מ.DC50V-
אין לגעת בחלקים החיים בעת ביצוע הפעולה הזו.
לוח
מעגלים
מודפס

נקודות מדידה של
מתח שיורי

A1P

A1P

0

C-

X2M

C+

-+

אל תניח תנורי חימום ישירות מתחת ליחידה הפנימית ,שכן החום
הנפלט עלול לגרום לעיוותים ביחידה.
אין למקם מכשירי חשמל המייצרים להבות במקומות החשופים
לזרימת אוויר המזגן ,מכיוון שהדבר עלול לפגוע בבעירת המבער.
אין לחסום את פתחי האוורור או מוצאם.
זרימת אוויר לא תקינה עלולה לגרום להידרדרות באיכות הביצועים או
בעיות.
אין להשתמש במזגן למטרות אחרות פרט למטרות שבשבילן הוא
מיועד.
אין להשתמש במזגן לקירור מכשירי דיוק ,מזון ,צמחים ,בעלי חיים או
יצירות אמנות ,שכן הדבר עלול להשפיע לרעה על הביצועים ,האיכות ו/
או אריכות חיי האובייקט.
אין להתקין את המזגן במקום שבו יש סיכוי לדליפת גז דליק.
במקרה של דליפת גז ,הצטברות הגז ליד המזגן עלולה לגרום לשריפה.
התקן את צנרת הניקוז כראוי כדי להבטיח ניקוז מלא.
אם צנרת ניקוז לא הותקנה כראוי ,הנקז לא יזרום החוצה .לאחר מכן,
לכלוך ופסולת עשויים להצטבר בצינור הניקוז ובכך לגרום לדליפת מים.
אם דבר זה קורה ,כבה את המזגן והתקשר לסוכן המקומי שלך.

תיבת הבקרה

X1M

• הפעולה תפעל מחדש באופן אוטומטי לאחר הפסקת
חשמל.

 .2מה אתה צריך לעשות לפני ההפעלה
מדריך הפעלה זה מיועד למערכות הבאות עם בקרה
סטנדרטית .לפני תחילת כל פעולה שהיא ,פנה לסוכן Daikin
שלך כדי לדעת איזו פעולה מתאימה למערכת שלך.

יחידה פנימית

יחידה חיצונית

• הערה עבור איש השירות
אזהרה
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ,הצתה או שריפה
• וודא לנתק את החשמל ביחידה הפנימית והחיצונית וכל
אספקת חשמל אחרת לפני בדיקת החלקים החשמליים
)תיבת הבקרה ,מנוע המאוורר ,משאבת הניקוז ,וכו',(.
אחרת אתה עלול להתחשמל.
• בעת ניקוי מחליף החום ,הקפד להסיר את קופסת המתג,
מנוע המאוורר ומשאבת הניקוז .מים או חומר ניקוי עלולים
לקלקל את בידוד המרכיבים האלקטרוניים ולגרום לשחיקה
של רכיבים אלה.
• אל תפתח את מכסה תיבת הבקרה למשך עשר דקות
לאחר הפסקת פעולת מפסק הבטיחות בשל מתח גבוה.

יחידה ללא שלט
)בזמן השימוש בה
כמערכת ההפעלה
בו זמנית(

יחידה עם
שלט

הערה
• קרא את הוראות ההפעלה המצורפות לשלט רחוק שבו
אתה משתמש.
אם להתקנה שלך יש מערכת בקרה מותאמת אישית ,פנה
לסוכן  Daikinשלך כדי לדעת איזו פעולה מתאימה למערכת
שלך.
• סוג משאבת חום
במערכת זו יש מצב קירור ,חימום ,אוטומטי ,יבש ומאוורר.
• סוג עבור קירור בלבד
במערכת זו יש מצב קירור ,יבש ומאוורר.

עברית
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אמצעי זהירות למערכות בקרה קבוצתיות או שתי
מערכות בקרה לשלט
מערכת זו מספקת שתי מערכות בקרה אחרות לצד השליטה
האישית )שלט אחד שולט ביחידה פנימית אחת( .אשר את
הפרטים הבאים אם היחידה שלך היא מסוג מערכת הבקרה
הבאה.
• מערכת שליטה קבוצתית
שלט אחד שולט בעד  16יחידות פנימיות.
היחידות הפנימיות מותקנות כהלכה.
• מערכת שני שלטים
שני שלטים שולטים ביחידה פנימית אחת )במקרה של
מערכת שליטה קבוצתית ,קבוצה אחת של יחידות פנימיות(
הערה
• פנה לסוכן  Daikinשלך במקרה של שינוי השילוב או
הגדרת מערכות השליטה הקבוצתית ושני השלטים.
• אל תשנה את השילוב והגדרות מערכות השליטה
הקבוצתית ושני השלטים בעצמך ,שאל את הספק שלך.

שמות החלקים ותפקידם
עיין באיור בעמוד ][1
א'
ב'

ג'

ג'
ה'
ו'
ז'
ח'
ט'
י'
כ'
ל'

4

יחידה פנימית
יחידה חיצונית
שלט
ישנם שני סוגים של שלטים מחווטים .אחד הוא סוג
 BRC1Dוהשני הוא .BRC1E
עיין במדריך הפעלה זה בעת השימוש בשלט מסוג
 .BRC1Dבעת השימוש בשלט מסוג  BRC1Eובשלט
אלחוטי ,עיין במדריך ההפעלה המצורף לשלט.
ייתכן שהשלט הרחוק אינו נחוץ ,דבר זה נקבע בהתאם
לתצורת המערכת.
כניסת האוויר
פריקה מהאוויר
מוצא אוויר
תריסי זרימת האוויר )תריס זרימת האוויר בכיוון אנכי(
תריסי זרימת האוויר )תריס זרימת האוויר בכיוון אופקי(
צנרת חומר הקירור ,חיבור תיל חשמלי ,תיל הארקה
צינור הניקוז
כניסת אוויר
מסנן האוויר המובנה מסיר אבק ולכלוך.
תיל הארקה
כבל לקרקע מהיחידה החיצונית כדי למנוע התחשמלות
ושריפה.

עברית
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בנוגע לחיווט

 .3טווח הפעולה
התקני בטיחות עשויים לעבוד והמזגן עלול לא לפעול ומים
עלולים לדלוף מהיחידה הפנימית אם הטמפרטורה או הלחות
הם מעבר לתנאים אלה.
][°C
קירור
פנימית

יחידה חיצונית
טמפרטורה
 18 DBעד 37
RZQG
 12 WBעד 28
· 21 DB RZQSG71עד 37
140·100
 14 WBעד 28
 21 DBעד 37
RZQ200
 14 WBעד 28

לחות
 80%או
מטה

 15– DBעד 50

 80%או
מטה

 10– DBעד 43

 80%או
מטה

 5– DBעד 46

חימום
יחידה חיצונית

][°C
טמפרטורה בפנים

RZQG

DB

 10עד 27

RZQSG71

DB

 10עד 30

DB RZQSG100·140

 10עד 28

DB

 10עד 27

RZQ200

טמפרטורה בחוץ

טמפרטורה בחוץ
 19.5– DBעד 21
 20– WBעד 15.5
 14– DBעד 21
 15– WBעד 15.5
 14– DBעד 21
 15– WBעד 15.5
 14– DBעד 21
 15– WBעד 15

 :D Bטמפרטורת הנורה היבשה
 :WBטמפרטורת הנורה הרטובה
טווח טמפרטורת ההגדרה של השלט היא  16°Cעד .32°C

 .4אתר ההתקנה
לגבי אתרי ההתקנה
• האם המזגן מותקן במקום מאוורר היטב שאין בו
מכשולים?
• אין להשתמש במזגן במקומות הבאים.
א.מקום מלא בשמן מינרלי כגון שמן חיתוך
ב.במקום שבו יש הרבה מלח כגון אזורים קרובים לחוף
ג.במקום שבו יש גז גופרית כגון מעיינות חמים
ד.במקום שהו יש תנודות מתח גבוהות כגון מפעל או צמח
ה.בכלי רכב או בכלי שיט
ו.במקום שבו יש כמות רבה של שמן ואדים כגון מכון בישול,
וכו.
ז.במקום שבו יש מכונות המייצרות גלים אלקטרומגנטיים
ח.במקום המלא באדים בסיסים או חומציים או באדים
• האם צריך לנקוט באמצעי הגנה מפני שלג?
לקבלת פרטים ,התייעץ עם הספק שלך לגבי ברדסים
להגנה מפני שלג ,וכו.

עברית

• על כל החיווט להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
לחיבור החיווט ,פנה לספק שלך .לעולם אל תחבר אותם
בעצמך.
• ודא כי מעגל אספקת חשמל נפרד מסופק עבור מזגן זה,
וכי כל העבודה החשמלית מתבצעת על ידי איש מוסמך על
פי החוקים והתקנות המקומיים.

שים לב גם לרעשים של הפעולות

• האם נבחרו המקומות הבאים?
א.מקום היכול לעמוד במשקל המזגן ויוצר פחות רעשים
ותנודות.
ב.מקום שבו האוויר החם המשתחרר מהמוצא החיצוני של
היחידה החיצונית ורעשי הפעולות אינם מטרידים את
השכנים.
• האם אתה בטוח שאין מכשולים ליד מוצא האוויר של
היחידה החיצונית?
מכשולים אלה עלולים לגרום לירידה באיכות הביצועים
ולהגדלת רעשי הפעולות.
• אם נשמעים רעשים חריגים בזמן השימוש ,עצור את של
פעולת ,והתייעץ עם הספק שלך.

בנוגע לנקז של צנרת הניקוז

• האם צנרת הניקוז הותקנה כראוי להבטחת ניקוז מלא?
אם צנרת הניקוז לא הותקנה כראוי ,לכלוך ופסולת עשויים
להצטבר בצינור הניקוז ובכך לגרום לדליפת מים .אם דבר
זה קורה ,כבה את המזגן והתקשר לסוכן המקומי שלך.

 .5נוהל ההפעלה
קרא את הוראות ההפעלה המצורפות לשלט רחוק.
• הליך ההפעלה משתנה ביחד עם סוג משאבת החום והסוג
עבור קירור בלבד .פנה לסוכן  Daikinשלך כדי לדעת את
סוג המערכת שלך.
• כדי להגן על היחידה ,הפעל את מתג אספקת החשמל
הראשי  6שעות לפחות לפני תחילת הפעולה.
• אם אספקת החשמל הראשית כבויה במהלך הפעולה,
הפעולה תפעל מחדש באופן אוטומטי מיד לאחר חזרת
החשמל.
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 .6מאפיני הפעולה
]מאפייני פעולת קירור )פעולת הקירור ופעולת הקירור
האוטומטית([

• כאשר הפעולה מוגדרת לכיוון זרימת אוויר כלפי מטה,
הפעל את המזגן ושנה את הגדרת הכיוון לזמן מה כדי
להימנע מהיווצרות עיבוי על תריסי זרימת האוויר.
)השלט הרחוק מציג את כיוון זרימת האוויר שהוגדר(.
• נוצר כפור על מחליף החום של היחידה הפנימית אם פעולת
הקירור נמצאת בשימוש כאשר הטמפרטורה הפנימית
נמוכה .פעולה זו עשויה להפחית את יכולת הקירור.
במקרה זה ,המערכת תעבור באופן אוטומטי לפעולת
הפשרה למשך זמן מה.
במהלך פעולת ההפשרה ,קצב זרימת האוויר יורד כדי
למנוע את פריקת המים המומסים) .השלט הרחוק מציג את
קצב זרימת האוויר שהוגדר(.
• זה לוקח קצת זמן לטמפרטורה הפנימית להגיע
לטמפרטורה שהוגדרה אם הטמפרטורה החיצונית גבוהה.

]מאפייני פעולת החימום )פעולת החימום ופעולת
החימום האוטומטית([
תחילת הפעולה

• בדרך זה לוקח לפעולת החימום יותר זמן כדי להגיע
לטמפרטורה שהוגדרה לעומת פעולת קירור .מומלץ
להתחיל את הפעולה מראש באמצעות השימוש בפעולת
הטיימר.

בצע את הפעולה הבאה כדי למנוע ירידה ביכולת החימום
ופריקה של אוויר קר.

בתחילת הפעולה ולאחר פעולת ההפשרה

• נמצא שימוש במערכת חימום מעגלית ,ולכן זה לוקח קצת
זמן עד להתחממות החדר כולו לאחר תחילת הפעולה.
• המאוורר הפנימי פועל ופולט רוח עדינה אוטומטית עד
להגעת הטמפרטורה בתוך המזגן לרמה מסוימת .בשלב
" .השאר אותו כפי שהוא
זה ,השלט הרחוק מציג "
וחכה קצת.
)השלט הרחוק מציג את קצב זרימת האוויר שהוגדר(.
• כיוון פריקת האוויר הופך לאופקי כדי למנוע זרימת אוויר קר
ישירה על הנמצאים בחדר) .השלט הרחוק מציג את כיוון
פריקת האוויר שהוגדר(.

6

פעולת הפשרה )פעולת הסרת הכפור מהיחידה
החיצונית(
•

•

•
•
•

•

ככל שהכפור שעל סליל של היחידה החיצונית גדל ,אפקט
החימום יורד והמערכת מתחילה הפעולת ההפשרה.
מאוורר היחידה הפנימית נעצר ותצוגת השלט מציגה
".
"
בעזרת השלט הרחוק האלחוטי ,האוויר החם נעצר ,ונורית
פעולת ההפשרה של מחוון היחידה הקולט אור דולקת.
)השלט הרחוק מציג את קצב זרימת האוויר שהוגדר(.
לאחר  6עד  8דקות )מקסימום  10דקות( מתחילת פעולת
ההפשרה ,המערכת חוזרת לפעולת החימום.
כיוון פריקת האוויר הופך לאופקי) .השלט הרחוק מציג את
כיוון זרימת האוויר שהוגדר(.
כאשר הפעולה הופכת לפעולת החימום במהלך או לאחר
פעולת ההפשרה ,ערפל לבן יוצא ממוצא האוויר של היחידה
החיצונית.
)פנה ל "VII.?"-בעמוד (.12
אפשר לשמוע צליל שריקה ו"נשיבה"במהלך הפעולה
המסוימת הזו.

לגבי טמפרטורת האוויר החיצונית ויכולת החימום
• יכולת החימום של המזגן יורדת כאשר טמפרטורת האוויר
בחוץ יורדת .במקרה כזה ,יש להשתמש במזגן בשילוב עם
מערכות חימום אחרות.
)אוורר את החדר באופן קבוע כאשר נעשה שימוש במכשיר
בעירה(.
אל תשתמש במכשיר הבעירה במקום שבו אוויר המזגן
נושב ישירות לכיוונו.
• אנו ממליצים להשתמש בסירקולטור )מאוורר שיפיץ את
האוויר בתוך החדר( כאשר האוויר החם נשאר מתחת
לתקרה והרגליים שלך קרות .לקבלת פרטים ,צור קשר עם
הסוכן שלך.
• כאשר טמפרטורת החדר עולה על הטמפרטורה שהוגדרה
המזגן פולט רוח עדינה )נכנס למצב לחישה( .כיוון פריקת
האוויר הופך לאופקי) .השלט הרחוק מציג את כיוון וקצב
זרימת האוויר שהוגדרו(.

עברית
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]מאפייני פעולת המצב היבש[

• פעולה זו מורידה את הלחות מבלי להוריד את הטמפרטורה
הפנימית .הטמפרטורה הפנימית תהפוך לטמפרטורה
שהוגדרה בעת לחיצה על לחצן הפעולה .בשלב זה,
קצב זרימת האוויר והטמפרטורה מוגדרים באופן אוטומטי,
לכן השלט אינו מציג את קצב זרימת האוויר ואת
הטמפרטורה שהוגדרו.
כדי להפחית ביעילות את הטמפרטורה והלחות הפנימיים,
הנמך את הטמפרטורה הפנימית באמצעות פעולת הקירור,
ולאחר מכן השתמש במצב היבש .כאשר הטמפרטורה
הפנימית יורדת ,פריקת האוויר מהמזגן האוויר עלולה
להיפסק.
• כאשר הפעולה מוגדרת לכיוון זרימת אוויר כלפי מטה,
הפעל את המזגן ושנה את הגדרת הכיוון לזמן מה כדי
להימנע מהיווצרות עיבוי על תריסי זרימת האוויר.
)השלט הרחוק מציג את כיוון זרימת האוויר שהוגדר(.
• נוצר כפור על מחליף החום של היחידה הפנימית אם נמצא
שימוש במצב יבש כאשר הטמפרטורה הפנימית נמוכה.
במקרה זה ,המערכת תעבור באופן אוטומטי לפעולת
הפשרה למשך זמן מה.

לחץ על הלחצן "כוונון כיוון זרימת האוויר"
לבחירת כיוון האוויר הרצוי.
תצוגת כיוון זרימת האוויר עוצרת את
התנופות וכיוון זרימת האוויר משאר
קבוע )קבוע כהגדרתו(.

תנועת תריס זרימת האוויר
לתנאים הבאים ,מחשב זעיר שולט בכיוון זרימת האוויר לכן
הוא עשוי להיות שונה מהתצוגה.
מצב פעולה

]רמת לחץ הקול[

• רמת לחץ הקול נמוכה מ.70 dB(A)-

כוונון כיוון זרימת האוויר
• ישנן  2דרכים לכוונון כיוון זרימת האוויר.
)כאשר הפעולה נעצרת ,תריסי זרימת האוויר במוצא האוויר
)תריס זרימת האוויר בכיוון אנכי( נסגרים באופן אוטומטי(.

זרימת אוויר
אנכית

•
•
•
•

• חימום
• חימום אוטומטי

קירור
קירור אוטומטי
מצב יבש
בזמן הפעולה
• כאשר טמפרטורת
המתמשכת בכיוון
החדר גבוהה
מטה
מהטמפרטורה
)אוויר נושב בכיוון
שהוגדרה
שהוגדר באופן
• כאשר פעולת
אוטומטי למשך
החימום מתחילה או
במהלך פעולת
תקופת זמן מה כדי
ההפשרה )אם נוצר
למנוע עיבוי על
כפור ביחידה
תריסי זרימת
החיצונית(
האוויר(.
)כיוון פריקת האוויר
הופך לאופקי כדי
למנוע זרימת אוויר
ישירה על גופך(.

מיקומי תריסי הטיית האוויר המומלצים

קירור

ב .בכיוון ימין ושמאל
א .בכיוון מעלה ומטה

א .בכיוון מעלה ומטה
לחץ על הלחצן "כוונון כיוון זרימת האוויר" לבחירת כיוון
האוויר כמפורט להלן.

תנופה

עברית

חימום
מומלץ להשתמש בזרימת האוויר במיקום שהוזכר לעיל בעת
קביעת כיוון זרימת האוויר.

כיוון זרימת האוויר מציג את התנופות
כמוצג בשמאל וכיוון זרימת האוויר
משתנה באופן מתמשך) .הגדרת
תנופה אוטומטית(
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ב .בכיוון ימין ושמאל
החזק את תריסי מוצא האוויר )תריסי זרימת האוויר בכיוון
אופקי( כלפי מטה ,והתאם אותם שמאלה וימינה כדי שיתאימו
לתנאי החדר או לפי העדפתך.

עצור את התריסים האופקיים במיקום שבו אתה יכול להחזיק
את התריסים ולהתאים אותם ימינה ושמאלה.
הערה
• בצע את השינויים רק לאחר שעצרת את תנופת התריסים
במיקום שבו אפשר לבצע שינויים .ידך עלולה להיתפס אם
תנסה לבצע התאמות בזמן שפעולת התנופה פועלת.

 .7פעולה אופטימלית
שים לב לאמצעי הזהירות הבאים כדי לוודא שהמערכת
פועלת.
• מנע הכנסות אור שמש ישיר לחדר במהלך פעולת הקירור
באמצעות וילונות או תריסים.
• סגור את הדלתות והחלונות .אם תשאיר את הדלתות
והחלונות פתוחים ,האוויר יזרום החוצה והדבר יגרום לירידה
בהשפעת הקירור או החימום.
• אל תניח חפצים ליד כניסת האוויר ומוצאו ביחידה .זה עלול
לגרום להידרדרות בהשפעה או להפסקת הפעולה.
• כוונן את טמפרטורת החדר כראוי עבור סביבה נוחה.
הימנע מחימום או קירור יתר.
אם לא אז החשמל יתבזבז.
" או את הערת "הגיע הזמן
• כאשר התצוגה מציגה "
לנקות את המסנן" בקש מאיש שירות מוסמך לנקות את
המסננים.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
הפעלת היחידה עם מסנן אוויר מלוכלך עשויה להפחית את
הקיבולת או לגרום לתקלה.
• התקן את הטלוויזיות ,מכשירי הרדיו ומערכות הסטריאו
במרחק  1מ' מהיחידה הפנימית ומהשלט.
התמונות עלולות להפוך למטושטשות ועלול להישמע רעש.

8

• כבה את המפסק האוטומי כאשר לא נעשה בו שימוש לפרקי
זמן ארוכים יותר .כאשר המפסק האוטומטי מופעל ,צריכת
החשמל נמוכה נצרכת גם אם המערכת אינה פועלת(1*) .
כבה את המפסק האוטומטי לחיסכון בחשמל .בעת
ההפעלה מחדש ,הפעל את המפסק האוטומטי  6שעות לפני
תחילת הפעולה להבטחת פעולה קלה יותר.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (2*) (.8
* 1החשמל הנצרך בזמן שהיחידה החיצונית אינה פעילה
תלוי בדגם.
* 2ההגדרה שהוגדרה לפני הפסקת פעולת המפסק
האוטומטי נשמרת) .הגדרת הטיימר נמחקה(.
• השתמש בפונקציית כוונון כיוון זרימת האוויר במלואה.
אוויר קר מתכנס על הרצפה ,ואוויר חם מתכנס בתקרה.
הגדר את פריקת האוויר לכיוון אופקי במהלך פעולת קירור
או במצב היבש ,והגדר אותו כלפי מטה במהלך פעולת
חימום.
אל תתן לאוויר לנשוב על מישהו באופן ישיר.
• השתמש בפעולת הטיימר ביעילות.
זה לוקח קצת זמן לטמפרטורה הפנימית להגיע
לטמפרטורה שהוגדרה .מומלץ להתחיל את הפעולה
מראש באמצעות השימוש בפעולת הטיימר.

 .8תחזוקה
)עבור איש שירות|(
רק איש שירות מוסמך רשאי לבצע את הליכי התחזוקה
אזהרה
• אין להשתמש בגזים דליקים )למשל ,ספריי שיער או קוטלי
חרקים( ליד המזגן.
אין לנגב את היחידה הפנימית עם בנזין או מדלל.
הדבר עלול לגרום לסדקים ,להתחשמלות או לאש.
זהירות
• אין לשטוף את המזגן במים
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולאש.
• הקפיד להפסיק את הפעולה ולכבות המפסק האוטומטי כדי
לנקות את המזגן .הדבר עלול לגרום להתחשמלות או
לפציעות.
• שים לב לצעדים של בזמן העבודה במקומות גבוהים.
צעדים לא יציבים עלולים לגרום לאדם ליפול ולהיפגע.

עברית
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א(השתמש במשאבת ואקום

הערה
• אל תסיר את מסנן האוויר אלא בזמן הניקוי .פעולה זו
עלולה להזיק ליחידה.
• אל תתקין דבר ם על כניסת האוויר )כגון נייר מטבח( חוץ
ממסנני האוויר המאושרים .פעולה זו עשויה להפחית את
יעילות התפעול ולגרום לקיפאון או לדליפה.

ב(שטוף את מסנן האוויר במים
השתמש במברשת רכה
וחומרי ניקוי ניטרליים כאשר
מסנן האוויר מלוכלך מאוד.

איך לנקות את מסנן האוויר
" או "הגיע הזמן לנקות את המסנן",

כאשר השלט מציג "
נקה את מסנן האוויר.
• סימן זה מוצג לאחר זמן מה של פעולה.

הערה
• ניתן לשנות את זמן הופעתו על התצוגה .לקבלת מידע על
השימוש במזגן במקום מלוכלך ,פנה לספק שלך.
כתם

זמן עד להופעת הסימן
על התצוגה

סטנדרטי

 200שעה
)כחודש אחד(

אם הכתם גדול מדי

 100שעה
)כ 2-שבועות(

 .1פתח את הפאנל הקדמי.
הנח את אצבעותיך על בליטות הפאנל בצד השמאלי
והימיני של היחידה הראשית ופתח עד שהפאנל מספיק.

הסר את המים ויבש אותו בצל.
הערה
• אין לשטוף את מסנן האוויר במים בטמפרוטרה 50°C
ומעלה ,שכן הדבר עלול לגרום לשינוי צבעו ו/או עיוותו.
• אל תחשוף אותו לאש ,שכן הדבר עלול לגרום לשריפה.
 .4חבר את מסנן האוויר.
לאחר הניקוי חבק את מסנן האוויר כפי שהוא היה.
 .5סגור את הפאנל הקדמי.
 .6הסר את הסימן "
" או את הערת "הגיע הזמן
לנקות את המסנן" המוצגת על השלט לאחר הפעלת
החשמל.
• לפרטים ,עיין במדריך ההפעלה המצורף לשלט.
ניתן לכבות את הסימן גם בזמן הפעולה או לא.

כיצד לנקות את כניסת האוויר ,מוצא האוייר ,החלקים
החיצוניים והשלט הרחוק

• נגב בעזרת מטלית רכה ויבשה.
• אם לא ניתן להסיר כתם ,נגב אותו במטלית שהושרת בחומר
ניקוי ניטרלי ,אך סחוט אותה היטב .לאחר מגן ,נגב את
האזור במטלית יבשה.

 .2משוך את מסנן האוויר
דחוף קצת את הלשונית שבמרכז המסנן ,ולאחר מכן
משוך את המסנן כלפי מטה.

הערה
• אין להשתמש בדלק ,בנזין ,אבקת ליטוש של מדלל או חומר
הדברה נוזלי המסופק מסחרית .זה עלול לגרום לשינוי צבע
או עיוות.
• אין להשתמש במים בטמפרטורה  50°Cאו מעלה .זה עלול
לגרום לשינוי צבע או עיוות.

כיצד לנקות את הפאנל הקדמי

ניתן להסיר את הפאנל הקדמי כדי לנקות אותו.
•
•

הערה
• לאחר הסרת המסנן ,אל תגע במחליף החום כדי שלא
תחתוך את ידך.

•
•

זהירות
החזק את הפאנל הקדמי בחוזקה כדי שלא ייפול.
אין להשתמש במים בטמפרטורה  50°Cאו מעלה ,דלק,
בנזין ,אבקת ליטוש של מדלל ,או חומרים נדיפים אחרים או
במברשות קשיחות לניקוי הפאנל.
אל תחשוף אותו לאש ,שכן הדבר עלול לגרום לשריפה.
ודא שפאנל הקדמי מוצב במקומו.

 .3נקה את מסנן האוויר.
השתמש במשאבת ואקום א( או שטוף את מסנן האוויר
במים ב(.

עברית
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 .1פתח את הפאנל הקדמי.
הנח את אצבעותיך על בליטות הפאנל בצד השמאלי
והימיני של היחידה הראשית ופתח עד שהפאנל מספיק.

 .2הסר את הפאנל הקדמי.
דחוף את הציר מאחר צדדי הפאנל הקדמי לכיוון מרכז
היחידה הראשית והסר אותו.
)ניתן גם להסיר אותו על ידי הזזת הפאנל הקדמי שמאלה
או ימינה ולמשוך אותו קדימה(.

 .3נקה את הפאנל הקדמי.
• נגב בעזרת מטלית רכה ויבשה.
• השתמש רק בחומרי ניקוי נייטרליים.
• לאחר השטיפה ,נגב את המים ויבש אותו בצל.
 .4חבר את הפאנל הקדמי.
שים את המפתחות של הפאנל הקדמי לתוך החורים
שלהם ודחוף אותם בשלמותם.
סגור את הפאנל הקדמי כשהוא במצב הזה.

נקה את מסנן האוויר
• וודא לחבר בחזרה את מסנן האוויר לאחר הניקוי.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
" או את הערת "הגיע הזמן לנקות
• הסר את הסימן "
את המסנן" המוצגת על השלט לאחר הפעלת החשמל.
• לפרטים ,עיין במדריך ההפעלה המצורף לשלט.
ניתן לכבות את הסימן גם בזמן הפעולה או לא.
הפעל את המפסק האוטומטי  6שעות לפחות לפני תחילת
הפעולה.
• כדי להגן על היחידה ,דבר זה נדרש להפעלת היחידה
באופן קל וחלק.
• התצוגה בשלט תוצג כאשר המפסק האוטומטי מופעל.
פעולת החימום בתוך  6שעות לאחר אספקת החשמל
למפסק האוטומטי.
• דגמים מסוימים מבצעים את הפעולה הבאה כדי להגן על
ההתקנים.
אם פעולת החימום מתבצעת תוך  6שעות לאחר אספקת
החשמל למפסק האוטומטי ,המאוורר הפנימי יעצור למשך
כ 10-דקות במהלך פעולת היחידה החיצונית כדי להגן על
ההתקנים.
הפעולה הנ"ל מתבצעת לא רק בזמן ההתקנה ,אלא בכל
פעם שבה המפסק האוטומטי נכבה/מופעל.
עבור חימום נוח ,מומלץ לא לכבות את המפסק האוטומטי
במהלך פעולת החימום.

מה לעשות כדי לעצור את פעולת המערכת למשך
תקופה ארוכה
• זה ימנע היווצרות של עובש.
כבה את המפסק האוטומטי.
• כאשר המפסק האוטומטי מופעל ,צריכת החשמל נמוכה
נצרכת גם אם המערכת אינה פועלת.
כבה את המפסק האוטומטי לחיסכון בחשמל.
• התצוגה בשלט תיעלם לאלר כיבוי המפסק האוטומטי.

 .5סגור את הפאנל הקדמי.

נקה את מסנן האוויר.
• הקפד להחזיר את מסנן האוויר למקומו המקורי לאחר
הניקוי.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8

]ניקוי לפני ואחרי השימוש העונתי[
הפעלה לאחר תקופת ארוכה
אשר את הפרטים הבאים
• בדוק שמוצא האוויר וכניסתו אינם חסומים.
הסר כל מכשול.
המכשולים עלולים להוריד את קצב זרימת האוויר,
דבר הגורם לירידה באיכות הביצועים ולשבירת ההתקנים.
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 .9לא תקלה במזגן
התסמינים הבאים אינם מצביעים על תקלה במזגן
• פעולת החימום בתוך  6שעות לאחר אספקת החשמל
למפסק האוטומטי.
דגמים מסוימים מבצעים את הפעולה הבאה כדי להגן על
ההתקנים.
אם פעולת החימום מתבצעת תוך  6שעות לאחר אספקת
החשמל למפסק האוטומטי ,המאוורר הפנימי יעצור למשך
כ 10-דקות במהלך פעולת היחידה החיצונית כדי להגן על
ההתקנים.
הפעולה הנ"ל מתבצעת לא רק בזמן ההתקנה ,אלא בכל
פעם שבה המפסק האוטומטי נכבה/מופעל.
עבור חימום נוח ,מומלץ לא לכבות את המפסק האוטומטי
במהלך פעולת החימום.
.I
•
•

•

•

המערכת אינה פועלת
המערכת אינה פועלת מיד לאחר לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי.
המערכת אינה פועלת מחדש מיד לאחר שלחצן הגדרת
הטמפרטורה חזר למקומו הקודם.
אם נורית ההפעלה דולקת ,המערכת במצב רגיל.
הוא אינו פועל מחדש באופן מיידי מכיוון שאחד מהתקני
הבטיחות שלו פועל על מנת למנוע עומס יתר על
המערכת .לאחר כ 3-דקות ,המערכת תפעל שוב באופן
אוטומטי.
המערכת אינה פועלת כאשר התצוגה מציגה
" והוא מהבהב למשך מספר שניות לאחר
"
לחיצה על לחצן הפעולה.
הסיבה לכך היא כי המערכת נמצאת תחת שליטה
מרכזית .הבהובים בתצוגה מציינים שלא ניתן לשלוט על
המערכת באמצעות השלט הרחוק.
פעולת החימום בתוך  6שעות לאחר אספקת חשמל
למזגן.
דגמים מסוימים מבצעים את הפעולה הבאה כדי להגן על
ההתקנים.
אם פעולת החימום מתבצעת תוך  6שעות לאחר אספקת
החשמל למזגן ,המאוורר הפנימי יעצור למשך כ 10-דקות
במהלך פעולת היחידה החיצונית כדי להגן על ההתקנים.
הפעולה הנ"ל מתבצעת לא רק בזמן ההתקנה ,אלא בכל
פעם שבה המפסק האוטומטי נכבה/מופעל.
לשימוש נוח ,אין לכבות את המפסק האוטומטי במהלך
השימוש העונתי של פעולת החימום.

עברית

• פעולת היחידה החיצונית נעצרה.
הסיבה לכך היא שטמפרטורת החדר הגיע לטמפרטורה
שהוגדרה .היחידה הפנימית נמצאת במצב מאוורר.
פעולת הקירור )פעולת הקירור האוטומטית( :הורד את
הטמפרטורה שהגדרת.
פעולת החימום )פעולת החימום האוטומטית( :העלה את
הטמפרטורה שהגדרת.
הפעולה תתחיל לאחר זמן מה כאשר המערכת נמצאת
במצב רגיל.
• השלט הרחוק מציג את "
" ,ופריקת האוויר
נפסקת.
הסיבה לכך היא שהמערכת עוברת באופן אוטומטי
לפעולת הפשרה כדי למנוע ירידה ביכולת החימום כאשר
הכפור מצטבר על היחידה החיצונית.
לאחר  6עד  8דקות )מקסימום  10דקות( ,המערכת
חוזרת לפעולת המקור.
 .IIהפעולה נעצרת לפעמים.
• השלט הרחוק מציג את " "U4ו ,"U5"-והפעולה
נעצרת .אבל ,היא תפעל מחדש לאחר מספר דקות.
הסיבה לכך היא שהתקשורת בין היחידות נכבת ומפסיקה
את הפעולה עקב הרעש הנגרם על ידי מכשירים אחרים.
כאשר הרעש החשמלי יורד ,המערכת מופעלת מחדש
באופן אוטומטי.
 .IIIמהירות המאוורר שונה מההגדרה.
• לחיצה על לחצן השליטה במהירות המאוורר אינה
משנה את מהירות המאוורר.
עבור פעולת ההפשרה במהלך פעולת הקירור ,קצב
זרימת האוויר יורד כדי למנוע העברת מים מומסים.
אפשר לשנות את קצב זרימת האוויר לאחר זמן מה.
)אי אפשר להגדיר קצב זרימת אוויר עבור פעולת המצב
היבש(.
כאשר טמפרטורת החדר עולה על הטמפרטורה שהוגדרה
היחידה הפנימית נכנסת למצב לחישה .השתנות קצב
זרימת האוויר ישתנה לאחר זמן מה.
העלה את הטמפרטורה שהגדרת .קצב זרימת האוויר
משתנה לאחר זמן מה.
 .IVכיוון זרימת האוויר אינו כמו הכיוון שהוגדר.
• כיוון זרימת האוויר אינו מוצג על השלט הרחוק.
• הגדרת התנופה האוטומטית אינה פועלת.
הסיבה לכך היא שקצב זרימת האוויר נשלט באופן
אוטומטי.
אפשר לשנות את כיוון זרימת האוויר לאחר זמן מה.
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 .Vכיוון זרימת האוויר שונה ממה שמוצג על תצוגת השלט.
• תריסי זרימת האוויר אינם נעים גם כאשר השלט מציג
את פעולת התנופה.
>פעולת החימום<
הסיבה לכך היא שכיוון זרימת האוויר נשלט בכך שיהיה
בכיוון אופקי מיד לאחר תחילת הפעולה או כאשר
הטמפרטורה הפנימית גבוה יותר מהטמפרטורה
שהוגדרה כדי למנוע מהאוויר לנשוב ישירות לעבר גופך.
פעולת התנופה מתחילה לאחר זמן מה.
)פנה ל"-תנועת תריסי זרימת האוויר" בעמוד (.7
• כיוון זרימת האוויר שמוצג על תצוגת השלט שונה
מהפעולה בפועל.
>פעולות הקירור ומצב יבש<
כאשר הפעולה מוגדרת לכיוון זרימת אוויר כלפי מטה ,כיוון
זרימת האוויר יהיה שונה מהתצוגה למשך זמן מה ,כדי
למנוע מהיווצרות כפור על התריסים.
כיוון זרימת האוויר משתנה לכיוון שהוגדר לאחר זמן מה.
)פנה ל"-תנועת תריסי זרימת האוויר" בעמוד (.7
>פעולת החימום<
הסיבה לכך היא שכיוון זרימת האוויר נשלט בכך שיהיה
בכיוון אופקי מיד לאחר תחילת הפעולה או כאשר
הטמפרטורה הפנימית גבוה יותר מהטמפרטורה
שהוגדרה כדי למנוע מהאוויר לנשוב ישירות לעבר גופך.
כיוון זרימת האוויר משתנה לכיוון שהוגדר לאחר זמן מה.
)פנה ל"-תנועת תריסי זרימת האוויר" בעמוד (.7
 .VIתריסי זרימת האוויר לא נסגרים.
• תריסי זרימת האוויר לא נסגרים גם לאחר עצירת
הפעולה.
התריסים נסגרים פעם אחת ואז נפתחים שוב כאשר כיוון
פריקת האוויר מוגדר כלפי מטה למניעת עיבוי.
הם נסגרים שוב לאחר זמן מה.
 .VIIערפל לבן יוצא מהיחידה
• כאשר הלחות גבוהה במהלך פעולת הקירור )במקומות
שמנונים או מלאים האבק(
אם החלקים הפנימיים של יחידה פנימית מזוהמים מאוד,
חלוקת הטמפרטורה בתוך החדר הופכת ללא אחידה.
חשוב לנקות את החלקים הפנימיים של היחידה הפנימית.
שאל את ספק  Daikinשלך לקבלת פרטים על ניקוי
היחידה .פעולה זו דורשת איש שירות מוסמך.
בדוק את סביבת השימוש.
• כאשר הפעולה הופכת לפעולת החימום במהלך או לאחר
פעולת ההפשרה.
הלחות שנוצרה בזמן ההפשרה הופך לאדים ותצוף
מסביב.
" ,היחידה נמצאת
כאשר תצוגת השלט מציגה "
במצב פעולת הפשרה.
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.VIIIרעש של מזגנים
• נשמע "צלצול" לאחר הפעלת היחידה.
צליל זה נוצר כאשר המנועים להפעלת תריסי זרימת
האוויר פועלים.
הוא יירגע אחרי דקה בערך.
• נשמע צליל "נשיבה" נמוך ומתמשך כאשר המערכת
נמצאת בפעולת קירור או הפשרה.
זהו קול של גז הקירור הזורם דרך היחידות הפנימיות
והחיצוניות.
• נשמע צליל "נשיבה" נמוך ומתמשך בזמן ההתחלה או
מיד לאחר עצירת הפעולה או נשמע בזמן ההתחלה או
מיד לאחר עצירת פעולה ההפשרה.
זהו הרעש של חומר הקירור שנגרם על ידי עצירת זרימתו
ושינויה.
במהלך פעולת החימום ,המערכת תעבור באופן אוטומטי
לפעולת הפשרה למשך זמן מה .השלט הרחוק מציג
".
"
לאחר  6עד  8דקות )מקסימום  10דקות( ,המערכת
חוזרת לפעולת המקור.
• נשמע צליל "שריקה" מתמשך כאשר המערכת נמצאת
בפעולת קירור או כאשר היא לא פועלת.
מתבצע ניקוז ללחות שהוסרה מהאוויר הפנימי במהלך
פעולת הקירור) .התקן הניקוז מסופק כחלק אופציונלי(.
• נשמע צליל "חורק" כאשר המערכת פועלת או לאחר
הפסקת הפעולה.
מקור הרעש הוא התרחבות והתכווצות של חלקי פלסטיק
הנגרמים בגלל השינוי בטמפרטורה.
 .IXאבק ההיחידות
• עלול להתפרץ אבק מהיחידה לאחר הפעלתה לאחר
זמן מנוחה ארוך.
אבק שנספג על ידי היחידה מתפרץ החוצה.
 .Xהיחידה פולטת ריחות
• במהלך הפעולה
היחידה סופגת את הריח של חדרים ,רהיטים ,סיגריות,
וכו' ,ולאחר מכן פולטת אותם.
אם הריח מעורר חשש ,אתה יכול להגדיר את קצב זרימת
האוויר לאפס כאשר הטמפרטורה הפנימית מגיעה
לטמפרטורה שהוגדרה.
לקבלת פרטים ,פנה לסוכן  Daikinשלך.

עברית
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 .XIהיחידה אינה מקררת ביעילות.
• היחידה פועלת במצב יבש.
הסיבה לכך היא כי במצב יבש המזגן פועל באופן שבו
הטמפרטורה הפנימית תרד מעט ככל האפשר.
הנמך את הטמפרטורה הפנימית באמצעות פעולת
הקירור ,ולאחר מכן השתמש במצב יבש.
)פנה ל"-מאפייני פעולת המצב היבש" בעמוד (.7
• קרא את המאפיינים של פעולת הקירור ,המאפיינים של
פעולת החימום ,ומאפיינים של פעולת המצב היבש
בעמוד .7 ,6

 .10פתרון בעיות
נא לבדוק לפני בקשת שיחת שירות.
 .1אם המערכת אינה פועלת.
• בדוק אם נתיך כלשהו התפוצץ.
כבה את אספקת החשמל.
• בדוק אם המפסק אוטומטי התפוצץ.
הפעל את החשמל באמצעות מתג המפסק האוטומטי
הנמצא במצב כבוי.
אל תפעיל את החשמל בעזרת מתג המפסק האוטומטי
הנמצא במצב ניתוק.
)פנה לספק שלך(.

לשונית

ON

מיקום הניתוק

OFF

מפסק אוטומטי מגנטי תרמי
)מפסק לדליפת הארקה(
• בדוק אם יש הפסקת חשמל.
חכה עד לחזרת אספקת החשמל .אם מתרחש הפסקת
חשמל במהלך ההפעלה ,המערכת תפעל מחדש באופן
אוטומטי מיד לאחר חזרת החשמל.
 .2אם המערכת מפסיקה לפעול לאחר השלמת הפעולה.
• בדוק אם כניסת האוויר או יציאתו ביחידה החיצונית או
הפנימית חסומים על ידי מכשולים.
הסר את המכשול ואוורר אותו היטב.
• בדוק אם מסנן האוויר סתום.
בקש מאיש שירות מוסמך לנקות את מסנני האוויר.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
אם מסנן האוויר סתום ,קצב זרימת האוויר יירד
וכתוצאה מכך איכות הביצועים גם היא תרד.
בנוסף ,הדבר עלול לגרום לעיבוי הטל במוצא האוויר.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
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 .3המערכת פועלת אך אינה מחממת או מקררת.
• אם כניסת האוויר או יציאתו ביחידה החיצונית או הפנימית
חסומים על ידי מכשולים.
הערה :לאחר זמן מה ,תריסי הטיית האוויר ייסגרו בזמן
שהיחידה נעצרת.
הסר את המכשול ואוורר אותו היטב.
המכשולים מורידים את קצב זרימת האוויר ,וגורמים
לירידה באיכות הביצועים ולשבירה כאשר האוויר
שנפרק נספג בחזרה.
הם גורמים לבזבוז חשמל ,וזה עלול לעצור את פעולת
המכשירים.
• אם מסנן האוויר סתום.
בקש מאיש שירות מוסמך לנקות את מסנני האוויר.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
תיגרם ירידה בנפח זרימת האוויר של המזגן ואיכות
ביצוע המזגו גם היא תרד אם מסנן האוויר חסום באבק
או לכלוך.
בנוסף ,הדבר עלול לגרום לעיבוי הטל במוצא האוויר.
)פנה ל"-תחזוקה" בעמוד (.8
• אם הטמפרטורה שהוגדרה אינה תקינה )הגדר את
הטמפרטורה ,שיעור זרימת האוויר וכיוון הפריקה
להגדרות תקינות(.
• אם לחצן מהירות המאוורר מוגדר למהירות נמוכה
)הגדר את הטמפרטורה ,שיעור זרימת האוויר וכיוון
הפריקה להגדרות תקינות(.
• אם זווית זרימת האוויר אינה תקינה )הגדר את
הטמפרטורה ,שיעור זרימת האוויר וכיוון הפריקה
להגדרות תקינות(.
• אם הדלתות או החלונות פתוחים .סגור את הדלתות או
את החלונות כדי למנוע כניסת רוח פנימה.
• אם אור השמש נכנס באופן ישיר לחדר )בזמן הקירור(.
השתמש בוילונות או בתריסים.
• בדוק אם יש יותר מדי דיירים בחדר )בזמן הקירור(.
• אם מקור החום של החדר מופרז )בזמן הקירור(.
 .4לחצן ההפעלה/הכיבוי לא נלחץ ,אך היחידה הופעלה
או נכבתה.
• האם אתה בטוח כי פעולת ההפעלה/הכיבוי לא נמצאת
בשימוש?
כבה את טיימר ההפעלה/הכיבוי.
• האם אתה בטוח שהתקן השלט הרחוק אינו מחובר?
צור קשר עם חדר הבקרה המרכזי שניהל את הכיבוי.
• האם אתה בטוח שהתצוגה עבור הבקרה המרכזית
אינה דולקת?
צור קשר עם חדר הבקרה המרכזי שניהל את הכיבוי.
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אם הבעיה לא נפתרה לאחר בדיקת הנקודות הנ"ל ,אנא אל
תנסה לתקן את זה בעצמך .במקרים כאלה ,תמיד צור קשר
עם הסוחר המקומי שלך .בשלב זה ,ציין את התסמינים ואת
שם הדגם )שכתוב על התווית של היצרן(.
אם מתרחשת תקלה כלשהי ,בצע את הצעדים המפורטים
להלן ופנה אל משווק  Daikinשלך.
על תיקון המערכת להתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.
אזהרה
כאשר המזגן נמצא במצבים חריגים )ריח של משהו
בוער ,וכו'( ,נתק את כבל החשמל מן השקע
המשך הפעולה בנסיבות כאלה עלול לגרום לכשל
בפעילות ,התחשמלות ושריפה.
פנה לספק שלך.
•
•
•
•

אם מכשיר בטיחות כגון נתיך ,מפסק אוטומטי או מפסק
אוטומטי לדליפת הארקה מופעל בתדירות רבה;
פעולה :אל תפעיל את אספקת החשמל הראשית.
אם מתג ההפעלה/כיבוי אינו פועל כראוי;
פעולה :כבה את מתג החשמל הראשי
קיימות דליפות מים מהיחידה.
פעולה :הפסק את הפעולה.
אם מופיע בתצוגה "
"" ,מס' יחידה" ,ונורית ההפעלה
מהבהבת ומופיע "קוד תקלה") .במקרה של (BRC1D

נורית ההפעלה

.UNIT No

L H

תימינפה הדיחיה 'סמ
החקתה הבש

C

תצוגת בדיקה

קוד תקלה
פעולה :הודיע לסוחר  Daikinשלך הודיע לו על התצוגה.
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