הוראות הפעלה לשלט אוניברסלי למזגנים K-1028E
שלט אוניברסלי למזגנים אלף מזגנים בשלט אחד נוח וקל לשימוש עם מסך  LCDדגםK-1028E
מתאים לכל המזגנים בארץ!
מאפיינים:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

השלט מחפש את הקוד המתאים אוטומטית ובשיטה דיגיטלית
עשוי מחומר איכותי  ABSנחמד מוחשי ,נוח לאחיזה ,וקל לשימוש
בעל מסך  lcdגדול עם רקע נוח וברור
פונקציית זיכרון במהלך הפסקת חשמל
מרחק שליטה גדול
מגיב מהיר לחום/קור
פונקציית השעון/טיימר
אספקת חשמל : 2סוללות  AAA ,צריכת החשמל מאוד נמוכה
הוראות הפעלה בעברית ואנגלית
הסכמה CE
גודל  1.8*5*13.5ס''מ
צבע לבן ,משקל  60.5גר'

חיפוש קוד באופן ידני
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הכנס שתי סוללות אצבע  AAAוהפנה את השלט לכיוון המזגן
לחץ לחיצה ממושכת בת  6שניות על כפתור ה SET -עד שמספר קוד יחל להבהב
לחץ על הכפתור ה TEMP -לחיצה בודדת בכל פעם
כאשר תגיע לקוד הכנון ,המזגן יתחיל לפעול או ישמיע קול צפצוף
לחץ על כפתור ה OK -לאישור הדגם
בדוק כי המזגן פועל כשורה ,חוזר לסעיף  2-5על מנת להמשיך את החיפוש לקוד חילופי

חיפוש קוד באופן אוטומטי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הכנס שתי סוללות אצבע  AAAוהפנה את השלט לכיוון המזגן
לחץ לחיצה ממושכת בת  6שניות על כפתור ה SET -עד שמספר קוד יחל להבהב
לחץ לחיצה נוספת על כפתור ה SET-וכעת הקודים יחלו להתחלף באופן אוטומטי ,שמור על כיוון
השלט לעבר המזגן בכל זמן החיפוש הדגם
המזגן השמיע צליל הפעלה או צפצוף כאשר ימצא הדגם ,ניתן לחזור לאחור בקודים ע''י לחיצה
בכפתור הTEMP-
לחץ על כפתור ה OK-לאישור הדגם
בדוק כי המזגן פועל כשורה ,חוזר לסעיף  2-5על מנת להמשיך את החיפוש לקוד חילופי

כיוון השעון
 .1לחץ על כפתור  CLOCKבמשך  4שניות – השעון יתחיל להבהב
 .2השתמש בכפתורי  TEMPעל מנת לכוון את השעות המתאימה
 .3לחץ שנית על כפתור  CLOCKלשמירת השעה

כיוון טיימר
.1
.2
.3
.4

הפעל את השלט OFF/ON
לחץ על הכפתור TIME ON/TIME OFF
תצוגת שעה הפעולה  /כיבוי תופיע על המסך
לאיפוס הטיימר יש ללחוץ על  TIME ON/TIME OFFעד איפוס
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