
 

 

 

  K1028E הוראות הגדרה לשלט אוניברסלי למזגנים

אלקטרה ,  : השלט המיוחד והחכם הזה יודע להפעיל מאות דגמים שונים של מזגנים בעולם כולל הדגמים הנפוצים בארץ

  .ועוד LG , תדיראן , טורנדו , אלפין

 במידה וידוע קוד ההפעלה של המזגן

 . AAA יש להכניס שתי סוללות אצבע גודל :

מצא את הקוד ההפעלה של המזגן שלך לפי שם היצרן בטבלת הקודים המצורפת או מצא את קוד ההפעלה של המזגן  .1

  :שלך ברשימת הקודים הנפוצים כאן

  441, טורנדו  972ליין /און ליין  , אלפיין / פמילי 947, תדיראן  131או  952אלקטרה / אלקו 

 שניות , מספר הקוד יתחיל להבהב על המסך  3כ  SET לחץ על כפתור .2

  .כדי לנעול הקוד הנבחר OK עד שתגיע לקוד שצריך ואז ללחוץ --או  + TEMP לחץ על לחצני .3

 ולבדוק את שאר הפעולות  OFF/ON כוון את השלט מול המזגן ונסה להפעיל לכבות על ידי לחצן  .4

 : באופן ידניבמידה ולא ידוע קוד ההפעלה של המזגן או שניסיון להפעיל המזגן על ידי קוד ידוע לא הצליח ניתן לכוון 

   AAA יש להכניס שתי סוללות אצבע גודל

 שניות , מספר הקוד יתחיל להבהב על המסך 3כ  SET לחץ על כפתור .1

  .שניות 2-לחיצות בהפרש של בין שניה ל + TEMP ל כפתורכוון את השלט מול המזגן ולחץ ע .2

  )דקות לעבור על כל הקודים 9ל  6קודים ולוקח בין  999יש )חכה עד שתשמע תגובה או צפצוף מהמזגן  .3

כדי לנעול את הקוד הנבחר ואז ניתן לבדוק את שאר  OK כשהגעת לקוד שכן מפעיל את המזגן, לחץ על כפתור .4

 הפעולות במזגן

  :כמתואר בהמשך באופן אוטומטיניתן גם לסרוק הקודים 

 .AAA  הכנס שתי סוללות גודל

 שניות , מספר הקוד יתחיל להבהב ולרוץ על המסך 6כ  SET לחץ על כפתור .1

 כוון את השלט מול המזגן וחכה עד שתשמע תגובה או צפצוף מהמזגן  .2

והקוד המשיך לרוץ קדימה מספר שלבים עד שהספקת ללחוץ ובדוק את שאר הפעולות במזגן. ייתכן  OK לחץ על כפתור. .3

במקרה זה, כאשר ידוע שהקוד הנכון הוא במרחק כמה לחיצות בודדות, חזור על השלבים בתהליך הידני לעיל, . OK על

  .כדי להינעל על הקוד הנכון

 



 

 

 

  :הוראות כיוון לשעון

  ,להבהב על המסךשניות , ספרות השעון יתחילו  3כ  CLOCK לחץ על כפתור. .1

 עד לשעה הנכונה  -ו  + TEMP כוון את השעון עם לחצני .2

 CLOCK לחץ שוב על לחצן .3

 :)לא נתמך בכל המזגנים)פונקציה  TIMER הוראות 

 ניתן לכוון את המזגן לזמן שיתחיל לעבוד או לזמן שיפסיק לעבוד

  : במצב שהמזגן כבוי .1

 מול המזגן . כל לחיצה תשדר למזגן עוד כמה שעות להתחיל לעבוד  TIME ON לחץ

 המזגן יתחיל לעבוד עוד שעתיים   TIME ON 2 = :לדוגמה

  : במצב שהמזגן כבוי .2

 מול המזגן. כל לחיצה תשדר למזגן עוד כמה שעות להפסיק לעבוד TIME OFF לחץ .3

 המזגן יפסיק לעבוד עוד שלוש שעות = TIME OFF 3 : לדוגמה 

 


