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Change for the better
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 תועמשמה,תוריהמב בהבהת RUN -ה תרונ )הרוחא וא המידק( הלעפהה ינצחלמ דחא לע ץחלנ רשאכ

דובעל תנמ לע )רדת( תוריהמל הכחמ רקבהש איה

 רדתה,הנימי תנכתה לעש תלגלגה תא בבוסל שי הזה בלשב

SET: רותפכ לע ץוחלל שי יוצרה רדתל ונעגה רשאכ,תולעל ליחתי

STOP ןצחל לע ץוחלל שי עונמה תא רוצעל ידכ,בבותסהל ליחתי עונמה

RESET

MODE : ןצחל לע ץוחלל שי םירטמרפ תונשל לכונש תנמ  לע

P.2 : אמגודל ,יוצרה רטמרפל עיגנ ונחנא תלגלגה בוביס י"ע.P  : עיפוי ךסמה לע

רטמרפב יוצמה ךרעה תא ונל הארי  SET -ה ןצחל לע הציחל

ךרעה תא )דירוהל ידכ( הלאמש וא )תולעהל ידכ( הנימי תלגלגה תא בוסל שי תונשל תנמ לע

ןורכיזב רמשיי ךרעהו SET – ה ןצחל לע ץוחלל שי יוצרה ךרעל ונעגה רשאכ

ךסמה לע 00.0 עיפויש דע םימעפ MODE 3 – ה ןצחל לע ץוחלל שי תונכתה םויסב

*

 םינצחל י"ע תכרעמה תא ליעהל םיצורו הדימב PU/EXT – ה ןצחל לע םיימעפ ץוחלל שי ןכמ רחאל

תקלדנ EXT – ה תרונש בל םיש .םיינוציח

PU: רותפכה לע ץוחלל שי םירטמרפ תונשל לכונש תנמ לע

EXT
 קלדת  PU הרונהש בל םיש

 אדוול לכונש תנמ לע תנכתהמ עונמה תא ץירהל רשפא לנפהמ הלעפהל ונרבעש רחאל

: םינצחלהמ דחא לע הציחל י"ע עונמה בוביס ןוויכ תא ןכו עונמה לש ןיקת רוביח

REV

FWD

revers "רוחא"ל בוביס

forward "המידק“ בוביס



 תולקת תיירוטסיה :ןוגכ תנכתב םיפסונ םירטמרפ תוארל ןתינ,םירטמרפל רבעמ*

 לעו הנימי תלגלגה בוביס ,  _ _ _E : ךסמה לע הארנ,םימעפ MODE 3 – ה ןצחל לע הציחל

.רקבב ויהש תולקתה ועיפוי ךסמה

 םרז : ןוגכ םיבושח םיכרע תוארל ןתינ,רדתה תא םיאור הלעפהה לנפ לע רשאכ בבותסמ עונמהש ןמזב*

 SET – ה רותפכ לע הציחל י"ע ךרוצ עונמהש חתמ וא

 בל םש.רדתל רוזחנו תפסונ הציחל,חתמל רובענו תפסונ הציחל,םרזל רדתמ רובענ

לנפה לע םיאור ונא המ היצקידניא ונל ונתיי V וא A וא HZ-ה דיל תורונהש

 םירטמרפ רומשל רשפאמה ןורכיז סיטרככ םג שמשמ  )ףלשנ תנכת(  םימייוסמ םימגדב*

)םגד ותואמ( רחא רקבל הרבעהכ וא יוביגכ

 תלגלגה בוביס , .P עיפוי ךסמה לעו תחא םעפ MODE – ה ןצחל לע הציחל

 PCPY הארנש דע הלאמש

 לע תפסונ הציחל,1 ךרעה עיפויו הנימי תלגלגה בוביס , SET – ה ןצחל לע הציחל

.ובוגי םירטמרפהו SET – ה ןצחל

 שי 1 ךרע םוקמב ךא תולועפה םתוא תא עצבל שי רקבל םירטמרפ דירוהל תנמ לע

SET - ה ןצחל לע הציחל ןכמ רחאלו 2 וניה ךרעהש אדוול

 וא ,בוש קילדהל ןיטולחל הבכנש רחאלו רקבל הנזה חתמ קתנל שי הלועפה םויסב

 3 ךרעה תא םישל 2-ו 1 םיכרעה םוקמבו ליעל ונמשרש הלועפה תא עצבל ןיפוליחל

 SET – ה ןצחל לע ץוחללו
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