УПЪТВАНЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИ НА СТАЕН КЛИМАТИК

Моля прочетете внимателно упътването и запазете за бъдещи консултации

•
•
•
•
•
•

Винаги дръжте дистанционното на разстояние не повече от 8 м. от
вътрешното тяло на климатика. В противен случай няма да може да го
управлявате.
Когато искате да нагласите времето, дистанционното подава сигнал към
вътрешното тяло на климатика след кратък отрязък от време
Климатика няма да работи ако завеси, врата или друго блокира сигнала
който се подава от дистанционното към уреда.
Внимавайте да не мокрите дистанционното управление.
Не оставяйте дистанционното на пряка слънчева светлина
Ако и друг уред реагира на управлението с това дистанционно се свържете с
производителя или доставчика на уреда.

Смяна на батериите
Дистанционното управление работи с две алкални сухи батерии
1. Плъзнете капака за батериите по посока на стрелката, извадете старите
батерии и ги заменете с нови.
2. Поставете новите батерии като се убедите, че (+) и (-) са поставени
правилно.
3. Поставете капака с приплъзване обратно.
Не използвайте стари или друг тип батерии за вашето дистанционно.
Спецификация на дистанционното управление
МОДЕЛ
R51 4/BGCE, R51 19/BGE, R51 19/BGCE
Волтаж на батериите
3.0V (сухи батерии R03/LR03x2)
CPU сигнал
2.0V
Получаване на сигнал
До 8 м.
Околна среда
~5° ~60°C
1.
2.
3.
4.

Копче за програмите COOL, HEAT, DRY, FAN и АUTO
Настройка на часовника на 24 часов режим
Температурно ниво на вътрешното тяло : 17°С ~ 30°С
Изписване на функциите на LCD

1. Бутон за температурата
Натиснете го за да намалите температурата на
вътрешното тяло 1° С до 17°С
Натиснете го за да намалите температурата на
2. Бутон за температурата
вътрешното тяло 1° С до 30°С
3. Бутон за нагласяване на програма
AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN
4. Direction /Swing бутон : Натиснете бутона веднъж за да смените бързо
посоката на въздушната струя. Всяко натискане променя градуса на духане
с 6°
5. Clear Air бутон : Когато го натиснете се включва плазмения филтър за
прах, който помага за по-добро почистване на въздуха от прах, полени и др.
6. Self Clean/Auto Clean бутон : Натиснете бутона докато не се появи COOL
или DRY програма и тогава почистващата програма ще е включена.
7. Follow me бутон : Натиснете копчето веднъж и програмата ще е
активирана. Дистанционното ще изпраща сигнал до климатика на всеки 3

мин. Уреда ще издаде звуков сигнал когато не стига сигнал от
дистанционното в продължение на 7 мин.
8. Reset бутон : С натискането на този бутон анулирате всички зададени
програми.
9. ON/OFF бутон : Натиснете копчето за включите вътрешното тяло на уреда.
Като го натиснете още веднъж ще изключите уреда.
10. Fan speed : натиснете този бутон за да настроите силата на въздушната
струя AUTO, LOW, MED, HIGH.
11. Тimer On бутон : С натискането на този бутон активирате автоматичната
програма. Със всяко натискане ще удължавате времето с 30 мин. Ако
искате да нулирате програмата натиснете копчето докато не видите
индикация 0.0
12. Sleep Button : С натискането на този бутон активирате програмата за
спестяване на ел. енергия. Тази програма е възможна при COOL, HEAT,
AUTO програми.
13. Timer off бутон : С натискането на това копче изключвате автоматичната
програма.
14. Lock бутон : С натискането на това копче блокирате всички функции на
дистанционното и няма да може да работите с него до повторното натискане
на копчето.
15. Turbo бутон : С това копче активирате програма, която може да охлади или
да затопли помещението за по-кратко време.
16. Led display бутон : Натиснете това копче за да изчистите индикациите от
дисплея.

Auto програма
Когато нагласите климатика на тази програма тя автоматично ще избере дали да
охлажда или да затопля. Това зависи от температурата която сте задали и
температурата на въздуха в помещението.
Веднъж като изберете програма се включва паметта на уреда и няма нужда втори
път да задавате програмата.
Ще може да включите друга ако изключите уреда и после пак го включите.
Start
Уверете се че уреда е включен в захранването.
На дисплея на вътрешното тяло ще се появи индикация, че уреда е включен.
1. Натиснете бутона за да изберете AUTO програма
2. Нагласете температурата между 21° - 28°
3. Натиснете копче on/off за да стартирате програмата
Stop
Натиснете бутон on/off отново.
Когато сте в програма AUTO не можете да си избирате силата на въздушните
вълни. Те ще се контролират автоматично.
Cool/Heat програма
Start
Уверете се че уреда е включен в захранването.
На дисплея на вътрешното тяло ще се появи индикация, че уреда е включен.
4. Натиснете бутона за да изберете AUTO програма
5. Нагласете температурата между 21° - 28°
6. Натиснете копче on/off за да стартирате програмата
Stop
Натиснете бутон on/off отново.
Когато сте в програма AUTO не можете да си избирате силата на въздушните
вълни. Те ще се контролират автоматично.
Dry програма
Уверете се че уреда е включен в захранването.
На дисплея на вътрешното тяло ще се появи индикация, че уреда е включен.
7. Натиснете бутона за да изберете AUTO програма
8. Нагласете температурата между 21° - 28°
9. Натиснете копче on/off за да стартирате програмата
Stop
Натиснете бутон on/off отново.
Когато сте в програма AUTO не можете да си избирате силата на въздушните
вълни. Те ще се контролират автоматично.

Timer on програма
Натиснете Timer бутона. На дисплея ще се появи индикация h. Сега може да
нагласите времето.
Може да нагласявате времето от 0-24 ч.
Когато нагласите времето ще трябва да изчакате около секунда за да тръгне
времето.
Тimer off програма
Натиснете Timer бутона. На дисплея ще се появи индикация h. Сега може да
нагласите времето.
Натиснете копчето пак за да нагласите времето. При всяко натискане ще се
променя индикацията с половин час от 0 до 10 часа и с 1 час от 10 до 24 ч.

ВНИМАНИЕ
Когато избирате програмата за време дистанционното автоматично предава на
вътрешното тяло на уреда зададеното време.
Timer on
За да нагласите климатика на 6 часа :
- Натиснете Timer on
- На дисплея ще се появи индикация h.
- Натиснете Timer on докато не се появи на дисплея 6.0
- Изчакайте 5 сек. докато индикатора Timer on престане да мига и пак ще може да
видите нагласената температура.
Тimer off
За да нагласите климатика на 6 часа :
- Натиснете Timer on
- На дисплея ще се появи индикация h.
- Натиснете Timer on докато не се появи на дисплея 6.0
- Изчакайте 5 сек. докато индикатора Timer on престане да мига и пак ще може да
видите нагласената температура.
Combined timer
Тази програма е удобна когато искате да си лягате и да нагласите климатика да се
изключи след известно време.
Ако искате да нагласите уреда да спре след 2 часа :
- Натиснете копче Timer on
- Натиснете го пак докато на дисплея не се появи 2.0
- Пак натиснете копчето
- Натиснете го пак докато на дисплея не се появи 10 ч.
- Изчакайте докато на дисплея на дистанционното не се появи
нагласената температура.

Sleep button
Когато натиснете този бутон уреда преминава в икономичен режим на работа.
Тази програма е възможна само при програмите COOL/HEAT & AUTO
Reset & Lock функционален бутон
С бутона Lock заключвате управлението на уреда с дистанционно управление
С бутона Reset изчиствате всички предишни настройки на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•
•
•
•

Когато сменяте батериите винаги слагайте нови.
Винаги използвайте алкални батерии
Обикновено батериите издържат към половин година.
Пазете вътрешното тяло на климатика и дистанционното управление от
пряка слънчева светлина.

