
טבלת קודים לשלט

קוד 19
P/N 436000

קוד 20
Damper

קוד 21
RC-08A

קוד 22
RC-08B
RC-08C

קוד 23
RC-52A1/BGEF

קוד 24
ZM 340

קוד 25
ZM 342

ZM 390-322

קוד 14
YKR-F/015E

קוד 15
KFR A

קוד 15
KK9A-C25

קוד 16
YBOF

קוד 17
DG11J1-01

קוד 19
P/N 43560C

קוד 18

קוד 02
RC-7

קוד 01
RC-3

קוד 03
RC-7I-1

קוד 04
YKR-M/001E
YKR-M/003E

קוד 04
YKR-M/002E

קוד 05
RC-3VAV

קוד 06
RC-4 HL

קוד 07
RC-41-1

קוד 08
RC-4 RCL

קוד 09
RC-41 RC

קוד 10
RC

קוד 11
RC-5

קוד 12
YKR-F/010

קוד 13
YKR-F/016E

לקוח יקר, על מנת לקודד את השלט לאחד מהשלטים המופיעים מטה יש ללחוץ בו זמנית
על לחצנים SET + MODE,  עד שקוד השלט יהבהב במסך התצוגה.

יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות + ו- - ולסיום יש ללחוץ על SET לאישור.



הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני אלקטרה

לחצן העלאת או הורדת
הטמפרטורה

כל לחיצה תוריד או תעלה
במעלה אחת. לחיצה

רצופה תוריד או תעלה באופן
רציף עד לשחרור הלחצן.

לחצן בחירת
מצב פעולה

לחצן זה משמש
לבחירת פעולת המזגן

אוטומטי

קירור

חימום

ייבוש 

אוורור

לחצן הפעלה 3 טיימרים
אופציה להפעלת וכיבוי המזגן

בצורה אוטומטית בשעה
קבועה כל יום. לחץ על

הכפתור, תצוגת שעת
ההתחלה תהבהב בתצוגה,

כעט קבע את שעת ההתחלה
ולחץ על הלחצן לאישור.

תצוגת שעת הסיום תהבהב,
קבע את שעת הסיום ולחץ
על כפתור קביעת הטיימר.
על התצוגה יופיע סימן של
שעון, ההפעלה תחזור על

עצמה עד לאיפוס הטיימר.

לחצני כיוונון
הטיימר

לחצן לכיוונון הטיימר
קדימה או אחורה.

לחצן לכיוון אוטומטי של זרימת אויר
לחצן להזזת תריסי האוויר

האנכיים של המזגן באופן אוטומטי. לחיצה
נוספת על הלחצן תקבע את התריס

במצבו האחרון.

לחצן כיוון ידני
של זרימת אויר

לחצן להזזת תריסי
האוויר האנכיים
בזויות מסוימות

לכיוון הרצוי.

ON/OFF לחצן 

לחצן זה משמש
להפעלה וכיבוי

המזגן.

לחצן נעילת
מקשים

לחצן איפוס
הטיימר

לחיצה עליו תבטל
או תאפס את פעולת

הטיימר.

לחצן קביעת
הטיימר

אישור וסיום
פעולת הטיימר.

לחצן מצב שינה
במצב זה המזגן

מעלה טמפרטורה
במעלה כל שעה

במשך 3 שעות (או  
מוריד כשבמצב חימום),

ומפסיק פעולתו לאחר 8
שעות לשינה נוחה 

ומניעת קירור או
חימום יתר.

לחצן הפעלת
חיישן טמפרטורה אישי

לחץ על כפתור זה, קבע את
הטמפרטורה הרצויה ושים את

השלט לידך כשהוא מופנה
לכיוון המזגן. השלט יישדר

למזגן ויווסת את פעולתו כדי
להשיג ולשמור על הטמפרטורה

הרצויה בסביבה המיידית
של השלט.

לחצן טמפרטורת חדר
לחיצה על לחצן זה תציג

את טמפרטורת החדר.

לחצן בחירת
מהירות המאוורר

כל לחיצה תגביר את
עוצמת האוורור. במצב
אוטומטי, המזגן מווסת

את העוצמה באופן
אוטומטי.

 קוד השלט
לדגם המזגן
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