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 חשוב מאוד לדעת

 אין להתקין ולעשות שימוש במזגן הנייד שלכם לפני שקראתם בקפידה את מדריך ההוראות הזה.

 אנא שמרו חוברת הוראות זו כאחריות על המוצר ולעיון בעתיד.



 אזהרה

 פתח אוורור הכניסה ופתח אוורור היציאה אינם חסומים בכל עת."אין לחסום את פתח האוורור"! אנא וודאו כי  .1

 הפעילו מכשיר זה על גבי משטח אופקי המטרה למנוע נזילה של מים. .2

 אין להפעיל מכשיר זה בסביבה המכילה חומר נפץ או חומר הגורם לקורוזיה. .3

 .פחות או מעלות צלזיוס 32~  17עם טמפרטורה של  הפעילו מכשיר זה בסביבה קירור בזמן .4

 נקו את המסנן מעת לעת על מנת ליהנות מאפקט הקירור היעיל ביותר. .5

 דקות טרם הפעלתו מחדש וזאת על מנת למנוע גרימת נזק למדחס. 3בזמן שהמכשיר כבוי, אנא המתינו לכל הפחות  .6

וע חסימה של החשמל על מנת לאפשר הפעלה של המדחס. על מנת למנאמפרים  10מכשיר זה מצריך לכל הפחות לחשמל בעוצמה של  .7

 הביתי, אין לעשות שימוש בכבל מאריך עם מכשיר זה.

 מכשיר זה נועד לקירור של מקום סגור בלבד. .8

אנא וודאו כי פתח אוורור מתכוונן פתוח וכמו כן וודאו כי צינור הפליטה וצינור הניקוז הוצאו והוארכו לחלון הקרוב ביותר טרם  .9

 השימוש במכשיר.

אחרים וזאת על מנת למנוע  ]בעלי הסמכה דומהכאשר כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירותים שלו או אנשים  .10

 סכנה.

 יש להוציא את הסוללות מהמכשיר טרם השלכתו ויש לוודא השלכה בטוחה שלהן. .11

אום. במידת הצורך, אנא היוועצו עם  0.219לה על של מערכת שאינה עו את המזגן ניתן לחבר רק לרשת חשמל הכוללת עכבה חשמלית .12

 ספק רשת החשמל שלכם לקבלת מידע אודות עכבה חשמלית של מערכת.

 ס"מ מהקיר או מכל מכשול אחר. 40את המכשירים יש להתקין במרחק של לכל הפחות  .13

ושתיות או שכליות, או על ידי אנשים מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )לרבות ילדים( הסובלים מלקויות גופניות, תח .14

או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר  חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה

 .מצד אדם האחראי לבטיחותם. ילדים חייבים להימצא תחת השגחה וזאת על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר

 כים אתכם על שבחרתם במזגן נייד איכותיאנו מבר

 מזגן נייד

 המזגן שלכם תוכנן ויוצר בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר בתחום ההנדסה המודרנית.

 המאפיינים הרבים שלו אינם כוללים רק הפעלה באמצעות שלט רחוק המאפשר לכם לשלוט בפונקציות בקלות ובנוחות.

 גלגלים.ניתן להעברה בקלות מחדר לחדר באמצעות  -

 כל שעליכם לעשות הוא לחבר את המזגן לשקע חשמלי בקיר. –אין כל צורך בהתקנה  -

 עיצוב מערכת קירור האוויר מאפשר קירור מידי בכל רגע נתון. -

 מחזור אוויר מסונן מסיר לחות לשיפור תנאי הנשימה בשל תהליך יעיל של הסרת לחות. -

 האלקטרונית בנגיעה אחת מספקת זיהוי פשוט וקל של הפעלה ידנית.במידה ואין צורך בפונקציה של שלט רחוק, הכרית  -

 שעות הניתן לתכנות בו אפשר לעשות שימוש עם כוונון של מיזוג אוויר או הסרת לחות. 24של טיימר  -

 פונקציה ייחודית של בקרת שינה. -

 הרץ. 50וולט,  220-240הפעלה באמצעות ספק  -

 מטר כולל תקע חשמל. 2.2כבל חשמל באורך  -

 

 



 הוראות לפתיחת אריזה

 מקמו את המכשיר במצב אנכי נכון טרם פתיחת האריזה שלו. .1

 חתכו את שתי רצועות האריזה. .2

 החליקו את הקרטון בתנועה כלפי מעלה והוא ישתחרר מהבסיס. .3

אחזו את ידיות האחיזה הממוקמות בכל אחד מצדי המכשיר והרימו בזהירות את המכשיר עד שהוא מחליק אל מחוץ לבסיס  .4

 הגומאוויר. 

 תכני המארז

 מזגן. .1

 שלט רחוק. .2

 סוללות. .3

 שמות החלקים

 לוח בקרה .1

 מסך תצוגה .2

 פתח אוויר מתכוונן .3

 מתאם הרכבה לחלון .4

 צינור פליטה .5

 

 

 

 פתח לכניסת אוויר קר .6

 מסנן לאוויר קר .7

 פתח לכניסת אוויר חם .8

 מסנן לאוויר חם .9

 שסתום ניקוז .10

 

 

 

 

 

 



 לוח בקרה

 

 

 לחצן הפעלה/כיבוי .1

 לחצו על לחצן זה על מנת "להפעיל" או "לכבות" את המכשיר.

 לחצן פונקציות .2

 .או באפשרות של הסרת לחות לחצו על לחצן זה לבחירה באפשרות של קירור 

 ", לא ניתן לכוון את הטמפרטורה.dhלחות, כלומר כאשר מופיע על הצד "במהלך פונקציה של הסרת  -

 הגברת הטמפרטורה .3

. במצב של 30°Cבכל פעם שלוחצים עליו עד לטמפרטורה מרבית של  1°Cלחצן זה מגביר את הטמפרטורה המוגדרת מראש בשלבים של 

 לכל היותר. 30°C-חימום ניתן להגביר את הטמפרטורה עד ל

 הטמפרטורההנמכת  .4

 .17°Cבכל פעם שלוחצים עליו עד לטמפרטורה מינימלית של  1°Cלחצן זה מנמיך את הטמפרטורה המוגדרת מראש בשלבים של 

 L.E.Dצג  .5

 מציין את הטמפרטורה או את הגדרת הטיימר.

 מהירות .6

 AUTOאו  )גבוהה(  HIGH, )בינונית(  MEDIUM, )נמוכה(  LOWלחצו על לחצן זה לבחירה באפשרות של מהירות מאוורר 

יותר  3°C -, המכשיר פועל בקיבולת קירור מרבית כאשר טמפרטורת החדר ב" AUTOבמידה ונבחר מצב " .)אוטומטית( 

 מהטמפרטורה המוגדרת. 

מהטמפרטורה המוגדרת, המכשיר פועל בקיבולת קירור בינונית. כאשר טמפרטורת החדר שווה  3°C-כאשר טמפרטורת החדר פחות מ

 לטמפרטורה המוגדרת, המכשיר פועל בקיבולת מינימלית.



 טיימר ניתן לתכנות .7

 לחצן הפעלה/כיבוי של טיימר הניתן לתכנות.

TIMER-ON (טיימר מופעל):  בפונקצייתtimer-on .נעשה שימוש להפעלת המכשיר באופן אוטומטי ברגע שנגמר הזמן שהוגדר 

 " למצב הכן להגדרת הזמן המבוקש.TIMER"-העבירו לחצן ה .1

 ברגע שהשעה שהוגדרה הסתיימה, המכשיר יפעל באופן אוטומטי. .2

 ל.ע" לפני שהזמן מסתיים, הזמן המוגדר יבוטל והמכשיר יופPOWERלחיצה על לחצן " .3

TIMER-OFFבפונקציית  ימר כבוי(:)טיtimer-off לכיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר שהטיימר מגיע לזמן שהוגדר. נעשה שימוש 

 פונקציית בקרת שינה .8

 לאחר שעתיים. 2°C -לאחר שעה, לאחר מכן הטמפרטורה תעלה ב 1°C -במצב שינה הטמפרטורה תעלה ב .1

 שינה.בזמן שהמכשיר במצב של הסרת לחות, לא ניתן לבחור במצב  .2

 נשמרת מהירות מאוורר נמוכה בעת בחירת מצב שינה. .3

 מוארת כאשר מופעל מצב קירור  LED -נורית ה .9

". להמשך ההפעלה, אנא הסירו את מכסה הגומי מצינור הניקוז לניקוז המים קודם כל. E4כאשר מכל המים מלא, על גבי לוחית הצג יופיע "

 לו מחדש את המכשיר ולאחר מכן יוכל המכשיר לפעול בצורה תקינה.לאחר שסיימתם לנקז את המים החוצה, אנא הפעי

 רחוק שלטפונקציית 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER 

 פונקציות .2

 טיימר .3

 אוטומטי .4

 גבוהה .5

 בינונית .6

 נמוכה .7

 שינה .8

 טמפרטורה .9

 לחצן כיבוי/הפעלה .1

 בורר "מצב" פונקציות .2

 תכנות מדי שעה .3

 מהירות מאוורר אוטומטית  .4

 מהירות מאוורר גבוהה .5

 מהירות מאוורר בינונית .6

 מהירות מאוורר נמוכה .7

 בלילהבורר הפעלה  .8

 בורר טמפרטורה .9



 התקנה

ס"מ מהקיר או  40התקינו את המזגן הנייד במקום שטוח ומרווח שבו פתחי כניה ויציאת האוויר לא ייחסמו. יש לשמור על מרווח מינימלי של 

 במכשיר בתוך חדר הכביסה.ממכשולים אחרים )כמתואר להלן(. אין לעשות שימוש 

 

 

 

 

 

 

 שימו לב

לאייד את העיבוי ולהזרים אותו החוצה דרך צינור הפליטה באופן אוטומטי. בזמן שהמכשיר פועל, אין צורך להתקין את צינור מכשיר זה מסוגל 

 על פני צינור הניקוז בזמן שהמכשיר פועל.הניקוז. אנא וודאו כי מכסה הגומי נעול 

 

 איתור תקלות

 הטיפול בבעיה הסיבה לבעיה הבעיה

E1 קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה וב- 

PCB 

 צרו קשר עם חשמלאי לתיקון התקלה

E2  קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה

 PCB -צינור הנחושת וחיווט ה

 צרו קשר עם חשמלאי לתיקון התקלה

E3  לתיקון התקלהצרו קשר עם חשמלאי  .מצינור הנחושתשל נוזל קירור נזילה 

E4  מצוין כי מכל המים מלא או חיווט לא

 תקין של תקע החשמל

על המשתמש למשוך החוצה את פקק 

הגומי הממוקם בתחתית המכשיר, לנקז 

את המים החוצה. יש לבדוק כי חיווט 

 תקע החשמל תקין. 

 

 



 תחזוקת המכשיר

 אנא נתקו את כבל החשמל טרם ניקוי המכשיר.

 מסנן אוויר

להוציא את מסנן האוויר הממוקם בצד שמאל של המכשיר באמצעות משיכת המסגרת ניתן 

 בתנועה כלפי מעלה.

 מעבה/מאייד

 שואב אבק.של השתמשו בחיבור מברשת 

 תא

 בעזרת מטלית רכה.הבריקו נגבו בעזרת מטלית לחה ו

 

 הוציאו את המסנן לניקוי. להוצאת מסנן האוויר, אנא עקבו אחר כיוון החץ ודחפו בעדינות של המסנן ולאחר מכן

 

 אספקת החשמל

 אשרו שההספק נכון. (1)

 הכניסו את תקע החשמל בחוזקה לתוך שקע החשמל. (2)

 .AC -במקרה של נזילה מסוכנת, מנעו הצטלקות של כבל ה

 אין למשוך את כבל החשמל בכוח כיוון שהדבר יגרום לנזק לכבל החשמל. (3)

 

 

 



 מיקום המכשיר לשימוש

 אוויר חם, נא לא להפעיל אותו במקום צר.מכיוון שהמכשיר פולט  (1)

 במקרה של נזילה מסוכנת, אין להפעיל את המכשיר במקום לח. (2)

 תוך פרק זמן קצר. מהמכשיר  הצבעים של דהייה, על מנת למנוע שמש חשופה לאוראין למקם את המכשיר בפינה  (3)

 עצות מועילות

 במכשיר מותקן מפסק תרמי מיוחד.

וודאו כי המכשיר אינו ממוקם כנגד חפצים שיחסמו את כניסת האוויר, למשל: רהיטים או וילונות כיוון שהדבר יפגום באופן דרמטי אנא 

 באיכות הביצועים של המכשיר.

 אין למקם את המכשיר באור שמש ישיר, כיוון שהדבר עשוי לגרום למכשיר להתחמם יתר על המידה ולהיכבות.

 התקנת צינור הפליטה

 להסרת צינור הפליטה, לחצו בעדינות ומשכו אותו מהמכשיר, האיור שלהלן ממחיש את הסרת צינור הפליטה. .1

 נא לקפל את צינור הפליטה, חברו את הלחצנים וקבעו את צינור הפליטה על פני המכשיר. .2

 

 מפרט טכני

 PC53-02MA מספר דגם

 הרץ 50 –וולט  220-240 מקור הספק

 (EN60335הספק מדורג )

 קיבולת קירור

 וואט 2300

 וואט 5300

 ליטרים/ביום 70 ]לא ע"י המכשיר???[ לחות מוסרת מהמכשיר

 R410A מקרר )מצנן(

 )גובה( X 840)עומק(  X 345)רוחב(  530 מידות )מ"מ(

 ק"ג 37 משקל נטו

 

סימון זה מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי מדינות האיחוד 

האירופאי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלת פסולת בלתי 

מבוקרת, מחזרו מוצר זה באופן אחראי במטרה לקדם ולעודד את השימוש החוזר במקורות 

שיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף או צרו להחזרת המכחומרים. 

 קשר עם הקמעונאי שם נרכש המוצר. הוא יוכל לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.


