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Инструкция за експлоатация 

Дистанционно управление  
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Характеристики: 

 

Дистанционното управление има 16 бутона. 

Когато дистанционното управление се захрани с батерии за първи път, на LCD екрана 

ще се покажат всички символи на дистанционното, а след това влиза в режим на изчакване 

и на дисплея се визуализира часовника 0:00 часа AM (сутринта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиснете "On / Off" бутона, за да пуснете дистанционното управление. Ще се покажат 

настройките по подразбиране: автоматичен режим; автоматична скорост на вентилатора, 

посока на клапите за вертикално и хорисонтално насочване на посоката на въздушната 

струя, зададената температура от 25 ° C (77 ° F). Натиснете бутона Mode, за да превключите 

режимите в реда: AUTO (Автоматичен) → COOL (Охлаждане) → DRY (Изсушаване) → 

HEAT(Отопление) → FAN (Вентилация) → AUTO (Автоматичен).  

1. Температурен дисплей:    показва настроената температура. Обхватът е от 

16°С до 32⁰С или от 61⁰F до 90⁰F. 

2. Скорост на вентилатора:   ниска скорост,  средна скорост,          висока 

скорост. 

3. Посока на клапата за вертикално насочване на посоката на въздушната струя:  

4. Посока на клапата за хоризонтално насочване на посоката на въздушната струя:   
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Функции на отделните бутони: 

 

(1)    ON/OFF бутон: 

① дистанционното изпраща сигнал за включване/изключване в следната 

последователност: „Вкл.→Изкл.→Вкл.“ 

② когато дистанционното управление се захрани с батерии за първи път се 

визуализират заводските настройки: 25⁰С, автоматичен режим, автоматична скорост на 

вентилатора и автоматична посока на клапите за хоризонтално и вертикално насочване на 

въздушната струя, деактивирани са функциите: Turbo, Sleep, Timer, Hold. 

③ запаметени са последните настройки преди включване/изключване на 

дистанционното. Режими SLEEP, TIMER, TURBO ще бъдат отменени. 

 

(2)            MODE бутон: 

Превключва режимите в следната последователност: 

Автоматичен→Охлаждане→Изсушаване→Отопление→Вентилация→Автоматичен 

 

(3)           бутон: 

① настройка на температурата – при еднократно натискане, температурата се 

понижава с 1⁰С в следната последователност: 32°C→31°C→... →17°C→16°C 

или 90⁰F→89⁰F...→62⁰F→61⁰F (в режими: Изсушаване, Вентилация или 

Автоматичен, натискането на бутона няма да промени температурата). 

② в режим на TIMER (таймер) или CLOCK (настройване на часовника) се 

използва за настройване на часа. 

③ при продължително задържане, започва изреждане на стойнстите на дадения 

параметър. 

 

(4)         бутон: 

① настройка на температурата – при еднократно натискане, температурата се 

повишава с 1⁰С в следната последователност: 16°C→17°C→... →31°C→32°C 

или 61⁰F→62⁰F...→89⁰F→90⁰F (в режими: Изсушаване, Вентилация или 
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Автоматичен, натискането на бутона няма да промени температурата). 

② в режим на TIMER (таймер) или CLOCK (настройване на часовника) се 

използва за настройване на часа. 

③ при продължително задържане, започва изреждане на стойнстите на дадения 

параметър. 
 
 

      Скорост на вентилатора  

 

① при първи пуск, заводската настройка е „Автоматична скорост“. 

② натиснете бутона за промяна на скоростта на вентилатора в следната 

последователност: AUTO (aвтоматична скорост) → ниска скорост → средна 

скорост → висока скорост → AUTO. 

 

(6) SWING - посока на клапата за хоризонтално насочване на въздушната струя 

① в режим „Изсушаване“ посоката е фиксирана и бутона не е активен. 

② в останалите режими, натиснете бутона за да изберете хоризонталното 

насочване на въздушната струя. 

 

(7) AIR FLOW - посока на клапата за вертикално насочване на въздушната струя 

① при първи пуск, заводската настройка е включена функция AIR FLOW. 

Натиснете бутона AIR FLOW за промяна на поската в следната 

последователност: Движение на клапата → Неподвижна клапа → Движение на 

клапата. 

 

(8) TIMER бутон 

Таймер за включване 

① настройва се, само когато дистанционното управление е изключено. 

Настройте след колко часа (0 ч.→24 ч.) желаете климатика да се включи. 

② в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и 

изключване, настроеното време не може да е еднакво и към таймера за 

(5) 
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включвне се добавя автоматично 1 ч.  

③ в случай, че има едновременно настроени таймери за включване и 

изключване, изпълнява се този, който следва първи. 

④ изход от менюто таймер – автоматично след 3 сек. без да е натиснат бутон. 

Таймер за изключване 

① настройва се, само когато дистанционното управление е включено. 

Настройте след колко часа (0 ч.→24 ч.) желаете климатика да се изключи. 

② в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и 

изключване, настроеното време не може да е еднакво и към таймера за 

изключвне се добавя автоматично 1 ч.  

③ в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и 

изключване, изпълнява се този, който следва първи. 

④ изход от менюто таймер – автоматично след 3 сек. без да е натиснат бутон. 

 

(9) TURBO бутон 

① фабричната настройка на функцията TURBO е изключена и бутона не работи 

в режими AUTO, DRY и FAN (няма да се визуализира индикация на дисплея 

и няма да изпрати сигнал към приемника на вътрешното тяло). 

② при натискане на бутона в някой друг режим, функцията TURBO 

последователно се включва и изключва. В този режим няма възможност за 

настройване на скоростта на вентилатора и индикацията изчезва от дисплея.  

 

(10) SLEEP бутон 

① натиснете бутона за включване/изключване на функцията в следната 

последователност: SLEEP вкл. → SLEEP изкл. → SLEEP вкл. Функцията остава 

активна при смяна на режима на работа. 

② при натискане на бутона, скоростта на вентилатора автоматично се променя 

на „ниска“. Може да се регулира до желаната скорост с бутона FAN SPEED 

(освен ако режима на работа не е DRY) 
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(11) HOLD бутон (заключване на клавиатурата) 

① фабричната настройка на функцията HOLD е изключена, натиснете бутона 

за включване/изключване в следната последователност: HOLD вкл. → HOLD 

изкл. → HOLD вкл. 

② при активиране на функцията, всички останали бутони не работят. 

 

(12) LAMP бутон (вкл./изкл. на подсветката на дисплея на високостенно вътрешно 

тяло) 

① натиснете бутона за включване/изключване на функцията в следната 

последователност: Lamp вкл. → Lamp изкл. → Lamp вкл. 

 

(13) RST бутон (RESET) 

① използва се за връщане на фабричните настройки. 

② при нефункиониране на някоя от функциите на дистанционното, натиснете 

бутона за връщане на фабричните настройки. 

 

(14) CLK бутон (CLOCK) 

① използва се за настройване на точния час. При натискане на бутона се 

визуализират часовете и започват да мигат. С бутоните ▲ и ▼ изберете часа. 

Обхват: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 0. „АМ“ – сутрин, 

„РМ“ – следобед.  

② След като сте настроили часа – натиснете отново бутона, за да се 

визуализират минутите и те ще започнат да мигат. С бутоните ▲ и ▼ изберете 

минутите. Обхват: "00 to 59". Излизането от менюто е автоматично - 3 секунди 

след настройване на минутите. 

 

(15) °℃ /℉ бутон (функцията не е активна при тази версия на дистанционното) 

① използва се за смяна на градусите в следната последователност: ℃ → ℉ → ℃. 


