
 תיאור לחצני הבקרה והפונקציות

 
 הפעלה/כיבוי:  .1

 לחץ על מתג ההפעלה.  הפעלה: חבר את כבל החשמל, ו 

 שניות, עד לכיבוי המסך, והמכשיר ייכנס למתן המתנה. 3" למשך המתנה: לחץ על הלחצן " 

 יש צורך בניתוק מוחלט.  אםכיבוי: כבה את מתג הפעלה, נתק את המכשיר מהחשמל  

 הפעלת/כיבוי המאוורר:  .2

 שניות כדי להפעיל/לכבות את המאוורר.  5" למשך לחץ על הלחצן " 

 י: ן מקומ הגדרת זמ .3

", והזן את השעה המקומית. הסמן יהבהב על  ועל הלחצן " "  על הלחצן " זמנית -בולחץ 

 " כדי להזיז את הסמן. הערך, ועל הלחצן "  להגדלת " . לחץ על הלחצן " Fהאות  לצדהמספר 

 בזמן אמת:  הריח  ז והגדרת רמת ריכ .4

בדרגה אחת בכל   הריח  מת ריכוז מן שהמכשיר פועל, כדי להעלות את ר בז"  לחץ על הלחצן " 
 פעם. 

 : הריח כוז ריהגדרת זמן התוכנית ו  .5

לחץ על    ). 1(המציינות את יום שני) יהבהבו עם קו מעליהן (איור   MOוהאותיות    "לחץ על הלחצן " 
  לצד   ההפעלה" והמספר של שעות . לחץ על הלחצן " הרצוי" כדי לבחור את היום הלחצן " 

מציינת את סיום הזמן. הריבוע   Tמציינת את תחילת הזמן, והאות   Fיתחיל להבהב (האות  Fהאות 

"  "  הלחצן  " להגדלת הערך, ועל "  הלחצן ). לחץ על 1מציין את תוכנית  1עם המספר השחור 

עבור  הריח  ריכוז " כדי להגדיר את הגדרות הזמן ו"   הלחצן כדי להזיז את הסמן. המשך ללחוץ על 
 שהוסבר למעלה.  התוכנית השנייה, באותו אופן כפי

והריכוז עבור יום שני, כל   ההפעלה כל ההגדרות מבוססות על יום שני. לאחר הגדרת שעות הערה: 
שאר הימים יוגדרו באותן הגדרות. אם יום שני אינו מוגדר, כל הימים האחרים יוגדרו לפי ההגדרות  

 עבור יום שלישי. 

 הגדרות משתמש:  .6

" כאשר המכשיר פועל, ותוכל להגדיר את  שניות על הלחצן "   3לחץ לחיצה ארוכה למשך 
 ).  2ההגדרות בהתאם למשתמש (איור  

ה, ושלוש הספרות  הפעלמייצג את מספר השניות ל W, המספר לצד האות מייצגת את הרמה Aהאות 
"   הלחצן הערך, ועל  זוז אל" ל"   הלחצן מייצגות את מספר השניות להשהיה. לחץ על  Pלצד האות 

" כדי  . לחץ על הלחצן " תהבהב  A, האות Aה רמאחרי הגדרת " כדי להגדיל את הערכים. 
 , והגדר אותה באותו אופן כפי שהוסבר למעלה. Bה רמלעבור ל

 


