
1 
 

                   

 

 

 

 

 

 

      НАРЪЧНИК ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Спецификации на дистанционното управление  
Функционални бутони  
Как да ползваме дистанционното управление  
Индикатори на LCD дисплея на дистанционното  
Как да ползваме основните функции  
Как да ползваме допълнителните функции  

 

Спецификации на дистанционното управление 

 

Модел RG66A/BGEF 

Номинално напрежение 3.0 V (Сухи алкални батерии R03/LR03x2) 

Обхват на излъчвания сигнал 8 м 

Работна среда -5~60˚C 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 Дизайнът на бутоните е базиран на типичния модел и може 

да е леко различен от реалния модел, който сте закупили, 

реалната форма ще има значение. 

 Всички описани функции са изпълними от уреда. Ако той няма 

дадена функционална характеристика, то нищо не с епроменя 

при натискане на съответния бутон на дистанционното. 

 Когато има значителни различия между Илюстрацията на 

дистанционното управление и „Наръчник за потребителя“ по 

отношение описанието на функциите, то описанието в 

„Наръчник за потребителя“  ще има тежест. 

 

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

МОДЕЛИ: 
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Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна, без 

предварително уведомление,  за подобрение на продукта. 

Консултирайте се с търговеца, от който сте закупили уреда или 

производителя за допълнителна информация.  

 

Функционални бутони 

 

Преди да започнете да ползвате новия си климатик се уверете, че сте 

запознати с дистанционното му управление. Следният документ е 

подробно въведение към самото дистанционно. Относно инструкции 

как да боравите с климатика си се обърнете към разделите „Как да 

ползваме основните/допълнителните дункции“ на този наръчник. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Молим Ви да не селектирате режим ОТОПЛЕНИЕ (HEAT), 

ако уреда, който сте закупили е предназначен само за охлаждане. 

Режимът ОТОПЛЕНИЕ не е наличен при уредите, предназначени само 

за охлаждане.  
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Как да ползваме дистанционното управление 

НЕ СТЕ СИГУРНИ КАКВО ПРАВИ ДАДЕНА ФУНКЦИЯ? 

Обърнете се към разделите Как да ползваме основните функции и 

Как да ползваме допълнителните функции в този наръчник, за да 

усвоите в детайли знания за ползване на климатика си. 

СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА 

 Външният вид на бутоните на Вашето дистанционно може 

леко да се различава от това, което е показано в примера. 

 Ако вътрешното тяло няма налична определена функция, то 

дори и на дистанционното Ви да има такава функция, тя няма 

да може да се изпълни от климатика.  

ПОСТАВЯНЕ И ПОДМЯНА НА БАТЕРИИ 

Вашият климатик е съпътстван от две батерии ААА. Поставете ги в 

дистанционното преди да го ползвате: 

1. Отстранете капака на гърба на дистанционното, за да видите 

кухината за батериите. 

2. Поставете батериите в нея, като внимавате за правилното им 

поставяне в зависимост от + и – полюсите, обозначени в 

кухината. 

3. Поставете капака на кухината обратно на мястото му.              

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЙКА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Дистанционното управление може да се съхранява в стойка, закачена 

на стената (това е част, която се снабдява по избор и не е 

задължително включена в комплекта). 

1. Преди да инсталирате стойката на дистанционното проверете 

дали сигналът на дистанционното се приема от климатика 

правилно от съответното местоположение, където искате да я 

монтирате. 

2. Монтирайте стойката с помощта на два винта. 

3. Поставете дистанционното в стойката. 

! БЕЛЕЖКИ ЗА БАТЕРИИТЕ 

За оптимална работа на продукта: 

 Не смесвайте стари и новибатерии или батерии от различни 

видове. 

 Не оставяйте батерии в дистанционното, ако планирате да не 

ползвате климатика за повече от два месеца. 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 

Не изхвърляйте батериите без да бъдат сортирани в 

правилното за изхвърлянето им място. Вижте какви са 

местните закони за правилно изхвърляне на алкални батерии. 

       

       СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО 

 Дистанционното трябва да се ползва в рамките на 8 метра 

разстояние от климатика. 

 Уредът ще издава „бийп“ звук, когато се получава сигнал от 

дистанционното. 
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 Пердета, други материали и директната слънчева светлина 

може да препречат пътя на инфрачервения сигнален канал. 

 Отстранете батериите от дистанционното, ако няма да 

ползвате уреда за повече от 2 месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Отстранете капака на 

гърба на 

дистанционното, за 

да поставите 

батериите. 

  

Поставете дистнционното в 

стойката. 

 

 

 

 

Индикатори на LCD дисплея на дистанционното 

Индикаторите се показват на дисплея му, когато дистанционното се 

ползва активно. 

 Забележка:  

Всички индикатори от картинката са показани за целите на ясното обяснение, но 

по време на експлоатация не се показват всички от тях едновременно. 
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Как да ползваме основните функции 

 

Работа в режим ОХЛАЖДАНЕ (COOL) 

1. Натиснете бутона MODE, за да 

изберете режим на охлаждане COOL. 

2. Настройте желаната от Вас 

температура с помощта на бутоните за 

увеличаване и намаляне на 

температурата „ +“ и „-“. 

3. Натиснете бутона за 

вентилатора FAN, за да изберете 

скоростта на вентилатора. 

4. Натиснете  бутона за Вкл./Изкл. 

на уреда върху дистанционното за 

стартиране на селектираните настройки 

на работа. 

 

СЕЛЕКТИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА 

Работната температура е в диапазона 17-30˚С за климатика. Можете 

да увеличите или намалите настроената температура със стъпка на 

промяната от 1 ˚С. 

Работа в режим Автоматичен AUTO 

В режим на работа AUTO уредът автоматично ще избере режим COOL, 

FAN, HEAT или DRY на базата на настроената температура. 

1. Слектирайте от бутона MODE режим AUTO. 

2. Настройте желаната от Вас температура с помощтта на 

бутоните „ +“ и „-“. 

3. Натиснете  бутона за Вкл./Изкл. на уреда върху 

дистанционното за стартиране на селектираните настройки на 

работа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА не може да бъде 

настроена при активиран Автоматичен режим на работа.  
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Работа в режим FAN 

1. Натиснете бутона 

MODE за избор на режим 

FAN. 

2. Натиснете бутона 

FAN, за да изберете 

скорост на вентилатора. 

3. Натиснете  бутона 

за Вкл./Изкл. на уреда 

върху дистанционното за 

стартиране на 

селектираните настройки 

на работа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не може да 

настроите температура в 

режим FAN. Като резултат 

от това екранът на 

дистанционното Ви няма 

да покаже температура. 

Работа за изсушаване в режим DRY     

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете режим DRY. 

2. Настройте желаната от Вас температура с помощта на 

бутоните за промяна стойността й „ +“ и „-“. 

3. Натиснете бутона за вкл./изкл. на уреда, за да стартирате 

уреда. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се 

променя в режим на работа DRY.       

Работа в отоплителен режим HEAT  

 

1 
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1. Натиснете бутона MODE за избор на режима HEAT. 

2. Селектирайте желаната температура с помощтта на 

бутоните „ +“ и „-“. 

3. Натиснете бутона FAN, за да изберете скоростта на 

вентилатора. 

4. Натиснете бутона за вкл./изкл. на уреда, за да стартирате 

уреда. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При спад в  температурата навън работата на 

функцията Ви за Отопление HEAT може да бъде повлияна. 
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При такива обстоятелства Ви препоръчваме да ползвате 

климатика в комбинация с други устройства за отопление. 

 

Настройване на функцията ТАЙМЕР  

 

Вашият климатик има две функции, свързани с таймера: 

 TIMER ON – настройва количеството време, след което уредът 

автоматчино ще се включи. 

 TIMER OFF – настройва количеството време, след което уредът 

автоматично ще се изключи. 

 

Функция  TIMER ON  

Тази функция Ви позволява да заложите период от време, 

след което уредът автомчтично ще се включи, като например 

тогава, когато следва да сеприберете от работа вкъщи.  

1. Натиснете бутона Таймер, индикаторът му за настройка за 

автоматинчо включване  ще се покаже на дисплея  и 

ще примигва. По подразбиране последния времеви 

период, който сте настроили и времето в часове до 

автоматичното включване на климатика ще се появят на 

дисплея. 

Забележка: Този номер индикира количеството време, 

след което искате уреда да се включи. 

Например, ако сте задали TIMER ON за 2,5 часа, то „2,5h” 

ще се появи на дисплея на дистанционното и уредът ще се 

включи след 2,5 часа. 

2. Натиснете бутона за настройка стойността на 

температурата  „ +“ и „-“ продължително, за да настроите 

времето за включване на уреда автоматично. 

3. Изчакайте 3 сек., след което функцията TIMER ON ще се 

активира. Дигиталният дисплей на дистанционното Ви 

след това ще се върне към показване на температурата. 

Индикаторът  остава видим на дисплея и функцията 

Таймер вкл. е активирана.  

 

 

 

 

 

 

 

Пример: Настройване на уреда 

за автоматично включване след 

2,5 часа време. 

 

 

 


