
Упътване за употреба
на инверторен климатик MIDEA MISSION II
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Захранване
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3.0V (Батерии R03/LR03×2)

Работна температура

Обхват

RG58F1(2H)/BGEF，RG58F1(2H)/BGEFU1 
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Спецификации на дистанционното  управление 

Функционални бутони

Работа с дистанционното  управление 

Индикатори на LCD диплея

Как да използвате основните функции

Как да използвате разширените функции

Спецификация на дистанционното управление

Забележка:

• Дизайнът на бутоните е направен по конкретен модел  и е възможно да има леки
разлики от настоящия, който Вие притежавате.
• Всички функции, които са описани са налични и се изпълняват от
дистанционното управление. Ако дистанционното управление няма конкретна
функция, то тя няма да бъде извършена при натискане на съответния му бутон .
• Когато има известни  разлики между “Илюстрация на дистанционното
управление” и “Описание за потребителя”, то съдържанието в “Описание за
потребителя”, относно действщите функции се смята за по-актуално.

-5OC~60OC



Натиснете бутоните       или     ,  
за да увеличите или намалите 
скорост на вентилатора.

3 4

Функционални бутони

Бутон

Скорост на вент.

Авто%  100% 
60% 

 80% 
 40%  20%.  

Бутон
 

 

SET бутон 

Mode бутон
Превключва работните 
режими както следва : 

Преди да започнете да използвате вашия климатик е добре да проучите дистанционното 
управление, с което той се управлява. Настоящото описание е кратка инструкция за 
употребата на самото дистанционно управление.
Забележка: Моля, не избирайте режим “Отопление”, ако настоящото устройство е само 
за ожлаждане. Режимът “Отопление” не се поддържа от уреди, предназначени само за 
охлаждане.

АВТО > Охл. > Изсушаване >
Отопление > Вентилатор 

 

 

 

          ON/OFF 
Бутон за включване и 
изключване на системата

Бутон
Увеличава температурата 
със стъпка 0.5ºC. 
Задръжте бутона, за да 
увеличите със стъпка 1ºC. 
Макс. температура: 30ºC 

Намаля температурата 
със стъпка 0.5ºC. 
Задръжте бутона, за да 
намалите със стъпка 1ºC. 
Минимална температура: 16ºC 

Бутон

ECO/GEAR бутон

 

 
 

Mode

SET

Изберете желаната скорост 
на вентилатора, в следната 
последователност:

Пускане и спиране на 
ECO/GEAR режим. Натиснете и 
задръжте бутона за 2 сек., за 
да активирате GEAR режим

Стартира и възспира движението 
на жалузите. Натискайки този 
бутон, жалузите се насочват 
нагоре и надолу автоматично. 
Натискайки бутона за 2 секунди, 
вертикалните жалузи ще се 
движат наляво и надясно 
автоматично. 

Таймер вкл.(       ) > Таймер изкл.(        )
> Сън (    ) > Турбо(    ) > Fresh(    )
> Follow me(    ) > Самопочистване(    )

ON OFF

Превърта функциите,
както следва:

Избраният символ ще премига върху 
дисплея. Натиснете      или     , за да 
потвърдите избора си. 

Скорост на вент.

Авто%  20% 
60% 

 40% 
 80%  100%.  

Изберете желаната скорост 
на вентилатора, в следната 
последователност

Натиснете бутоните       или     ,  
за да увеличите или намалите 
скорост на вентилатора.

Включва и изключва LED 
диплея и звуковата индикация 
на климатика, което води до уют 
и тишина на помещението. 

Премахнете капака, за да поставите 
батериите.

Работа с дистанционно управление.
Не сте сигурни какво прави тази функция?
Обърнете внимание на главите “Как да използвате 
основни функции” и “Как да използвате разширени 
функции”, намиращи се в това ръководство за 
по-подробно описание при употреба на климатика. 

ВАЖНО !
Възможно е дизайнът на бутоните на вашето 
устройство  да имт малка разлика от посочения 
пример. Ако вътрешното тяло няма конкретна 
функция, натискайки бутона за нейното 
изпълнение на дистанционното, няма да доведе 
до никакъв резултат.

Поставяне на батерийте.
Климатикът се доставя в комплект с две батерии. 
Преди употреба поставете батериите в 
дистанционното управление:
1. Премахнет задния капак от гърба на 
дистанционното управление.
2. Поставяйки батериите, трябва да обърнете 
внимание на това, че “+” и “-” трябва да съвпадат 
със знаците във вътрешната част на отделението 
за батерии.
3. Поставете задния капак  върху отделението за 
батерии и го затворете внимателно!

Поставка за дистанционното.
Дистанционното управление може да бъде 
закрепено за стена чрез поставка:
1. Преди да монтирате дистанционното 
управление е нужно да проверите дали вашият 
климатик приема сигналите от дистанционното 
правилно.
2. Монтирайте поставката посредством два малки 
винта или просто я поставете върху маса или 
бюро.
3. Поставете дистанционното управление в самата 
поставка. 

Относно батериите!
За оптимално дълъг живот на вашите батерии:
• Не поставяйте на едно място стари и нови 
батерии от различен вид. 
• Не оставяйте батерии в дистанционното 
управление, ако възнамерявате да не го ползвате 
по-дълго от два месеца. 

Изхвърляне на батериите.

Не изхвърляйте батериите в градски общински 
контейнери, а в предназначените за това 
специализирани места!

Съвети за работа с 
дистанционното управление.

• Дистанционното управление трябва да бъде 
използвано на разстояние до 8м. от самото 
климатично тяло. 
• Климатикаът ще издаде звукова индикация, 
когато сигналът от дистанционното е получен. 
• Завеси, пердета, други предмети и директна 
слънчева светлина могат да окажат смущение 
върху приемника с инфра-червена светлина. 
• Не разливайте никакви течности върху 
самото дистанционно управление. 



Mode

SET

Mode

SET

5 6

Индикатор за
хоризонт. жалузи

Режим “Сън”

Турбо режим

Скорост на вентилатора
Изобразява текущата скорост:

Индикация за температура / 
таймер / скорост на 
вентилатора. 1

1

3

4

3

2

2

Индикатори нa LCD дисплея

Индикатор за работния режим
Изобразява индикатора
на текущия работен режим

11%-20%
 1%-10%

 21%-30%

91%-100%

 Авто

.................

Забележка:
Всички индикации, показани на дадената фигура са с цел по-ясна и точна презентация. По време на 
реална операция с климатика, на дисплея се появяват само индикатори, отнасящи се до моментния 
изпълняван процес. 

ON/OFF дисплей
Появява се, когато системата е включена 
и изчезва, когато системата е изключена.

Команден индикатор
Свети, когато дистанционното 
управление изпрати сигнал 
към вътрешното тяло. 

Индиактор на батерията
Появява се при нисък заряд 
на батерията.

ECO индикатор 
Появява се, когато ECO 
режимът е активиран.

TIMER ON индикатор (         )
Появява се, когато TIMER ON 
е включен.
TIMER OFF индикатор (          )
Появява се, когато TIMER OFF 
е включен.

Индикатор за
верт. жалузи
Не е налично
за този модел

Fresh режим

Follow Me режим

Не е налично
за този модел

Функция само-
почистване
Не е налично
за този модел

Тих режим

Скоростта на вентилатора не 
може да се регулирана в 
режим “AUTO” или “DRY”

Изобразява избраната 
температура, скорост на 
вентилатора и зададеният таймер:
• Температурен диапазон: 16-30˚C
• Часов диапазон: 0-24 часа
• Диапазон за скоростта на 
вентилатора: Авто - 100%
Дисплеят не работи в режим “FAN”

Заключване на екрана
Този индикатор показва, че
екранът е заключен.

Как да използвате основните настройки

Забележка: Скоростта на вентилатора не 
може да бъде задавана в Автоматичен режим.

Температурният интервал, който климатикът 
поддържа е 16 - 30˚C. Според вашите нужди, Вие 
може да намалите или увеличите зададената 
температура.

Настройване на температурата

AUTO (Автоматичен) режим.
Когато работи в режим AUTO, климатикът автоматично 
избира режим “Ожлаждане”, “Вентилатор”, “Отопление” 
или “Изсушаване”.
1. Натиснете бутона MODE, за да изберете 
автоматичен режим.
2. Изберете желаната температура, 
използвайки       или       бутона.
3. Натиснете ON/OFF бутона, за да стартирате 
климатика.

COOL (режим “Охлаждане”)

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете 
режим “Охлаждане” (COOL).
2.  Изберете желаната температура, 
използвайки       или       бутона.
3.  Натиснете FAN бутона, за да изберете 
скоростта на вентилатора.
4. Натиснете ON/OFF бутона, за да стартирате 
климатика.
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1

1

3

3

2

2

1

4

3 2

Mo de

S E T

Mo de

S E T

Mo de

S E T

Как да използвате основните функции Как да използвате основните функции

Режим “Изсушаване” (DRY)

Режим “Вентилатор” (FAN)

Режим “Отопление” (HEAT)

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете 
режима DRY.
2. Задайте желаната температура посредством 
бутоните       и       за повишаване и понижаване на 
температурата. 
3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или 
изключите климатика.

Забележка: Скоростта на вентилатора не 
може да бъде променяна в режим “DRY”

Забележка: Температурата не може да 
бъде задавана в режим FAN.

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете 
режима FAN.
2. Натиснете бутона FAN, за да изберете 
диапазона за скоростта на вентилатора от 
Авто до 100% чрез бутоните       и       . 
3. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите 
или изключите климатика.

Забележка: С падане на външната 
температура, мощността при отопление 
на климатика може да намалее. В такива 
ситуации, можете да използвате други 
отоплителни уреди в помощ на 
климатичната система.

1. Натиснете бутона MODE, за да изберете 
режима HEAT.
2. Задайте желаната температура, 
използвайки бутоните      и      .
3. Натиснете бутона FAN, за да изберете 
диапазона за скоростта на вентилатора от 
Авто до 100% чрез бутоните       и       .
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ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

SET

SET

or

or

Настройване на таймера

Вашият климатик има две функции за таймер:
• TIMER ON - задава времето, след което
климатикът да се включи.
• TIMER OFF - задава времето, след което
климатикът да се изключи.

Функция TIMER ON
Функцията TIMER ON Ви позволява да задавате 
интервал от време, след който климатикът ще се 
включи автоматично.
1. Натиснете бутона SET, докато не се появи
иконата            и не започне да мига. По
подразбиране ще видите последно зададения
часови период, както и “h” (означаващо
часовете).
Забележка: Това число показва нужното време
след текущото време, в което желаете да
пуснете климатика.  Ако зададете TIMER ON за
2,5 ч. ,числото  “2,5h.”  ще се появи на екрана и
климатика ще се включи точно след 2 часа и 30
минути.
2. Натиснете        и         бутоните, за да зададете 
точното време, след което искате климатика да 
се включи.
3. Моля, изчакайте 3 сек., след което функцията
TIMER ON ще бъде активна. Дигиталния екран
на вашето дистанционнно управление ще се
върне в момент, показващ температурния екран.
Индикаторът          остава включен и тази
функция е вече активна.

Пример: Настройка на таймера за включване 
след 2 и 30 минути

Функция TIMER OFF

Пример: Настройка на таймера за 
изключване след 5 часа

Функцията TIMER OFF Ви позволява да 
задавате интервал от време, след който 
климатичната система автоматично ще се 
изключи.
1.Натиснете бутона SET,докато не се появи
иконата           и не започне да мига. По
подразбиране ще видите последно
зададения часови период, както и “h”
(означаващо часовете).
Забележка: Това число показва нужното
време след текущото време, в което
желаете да се изключи климатикът. Ако
зададете TIMER OFF за 5 ч., числото  “5h.”
ще се появи на екрана и климатикът ще се
изключи точно след 5 часа.
2. Натиснете          и          бутоните, за да 
зададете точното време, след което искате 
климатикът да се изключи.
3. Моля, изчакайте 3 сек., след което
функцията TIMER OFF ще бъде активна.
Дигиталният екран на вашето
дистанционнно управление ще се върне в
момент, показващ температурния екран.
Индикаторът            остава включен и тази
функция е вече aктивна.

Забележка: Когато настройвате 
функциите TIMER ON / TIMER OFF до 10 
часа, времето ще се повишава с 30 мин. 
на стъпка при всяко едно натискане. От 10 
до 24 часа, времето ще се повишива с 60 
мин. на стъпка при всяко едно натискане. 
След изтичане на 24 часа таймерът ще се 
върне в позиция 0. Можете да изключите 
самата функция като настроите таймера 
на 0,0 часа.
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Текущо
време 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Включване

6 часа по-късно

8 часа по-късно

12

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

сек

сек

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

S E T

S E T

o r

o r

Изключване
Стартиране
на таймера

Таймерът е настроен за включване 
след 6 часа от текущото време

Таймерът е настроен за изключване 
след 8 часа от текущото време

Пример: За да настроите климатика да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, а после да се 
изключи, следвайте примера по-долу:

Екран на дистанционното

Едновременно настройване на TIMER ON и TIMER OFF

Направете следното:

Имайте в предвид, че часовите интервали, които настройвате за двете функции се 
отнасят за часове, различни от времето в момента на настройване.
Пример: ако времето в момента е 1:00 PM и вие желаете климатикът да се включи 
автоматично в 7:00 PM, да работи 2 часа и после автоматично да се изключи в 9:00PM., 
трябва да направите следното направете следното.
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Mode

SET

Mode

SET

Как да използвате разширените функции Как да използвате разширените функции

Функция “Сън” (SLEEP)

Забележка: Функцията “Сън” не е налична в 
режим FAN или DRY.

“Турбо” режим (TURBO)

Функция FRESH

Функция FOLLOW ME

Функция SELF CLEAN Функция ECO / GEAR

Тих режим

Заключване на дистанционното

8ºC отопление

Тази функция се използва с цел пестене на 
енергия при работа на климатика, докато спите 
(и не се нуждаете от по-висока температура). 
Тази функция е достъпна само с дистанционно 
управление.

В режим “Турбо” мощността на климатичната 
система се увеличава максимално, за да се 
достигне за кратко време до желаната от вас 
температура.
• Когато изберете функцията “TURBO” в режим 
”Охлаждане”, климатикът ще издухва студен 
въздух с възможно най-мощната студена 
въздушна струя, започвайки процес на 
охлаждане.
• Когато изберете функцията “TURBO” в режим 
”Отопление”, климатикът ще издухва топъл 
въздух с възможно най-мощната топла 
въздушна струя, започвайки процес на 
запотляне.

Когато “FRESH” функциятa e инициализирана, 
йонизаторът/плазменият филтър (зависи от 
модела) улавят полени и други нечисти 
частици във въздуха. 

Функцията “FOLLOW ME” позволява на 
дистанционното управление да измерва 
температурата в текущото си местоположение и 
да изпраща до сигнал към климатизатора за 
конкретната температура на всеки 3 мин. При 
употреба на някой от режимите “AUTO”,  “COOL”  
или ”HEAT”, измервайки стайната температура 
чрез самото дистанционно, това ще даде 
възможност на климатика да разпредели 
разномерно температурата около вас, 
осигурявайки максимален комфорт.

Бактерии могат да се развиват във 
влажната среда, която се образува около 
топлообменника. Чрез ежедневната 
употреба, по-голямата част от влагата се 
изпарява от климатика. Когато функцията 
SELF CLEAN е активирана, вашият 
климатик се почиства автоматично, а след 
края на самопочистването той ще се 
изключи автоматично. 
Забележка:  Можете да активирате тази 
функция само в “COOL” и “DRY” режим.

Натиснете бутоните        и        едноверменно, 
за да заключите дистанционното управление. 

Натиснете бутоните едновременно, 
за да заключите клавишите на 
дистанционното управление.

Когато климатикът работи в режим 
отопление със зададена температура от 
16˚C, натиснете два пъти бутона       в 
период от 2 секунди, за да активирате 
“8˚C отопелние”. Въртешното тяло на 
климатика ще покаже “FP” на своя LCD 
екран, когато функцията е активна.

Задръжте бутона        за 2 секунди, за да 
активирате/деактивирате “Тих режим”. Поради 
ниската работна честота на компресора в този 
режим, отоплителният/охлаждащият капацитет 
на климатизатора може да не е достатъчен за 
постигане на желаната от вас температура.

Забележка: 
• Натискайки бутона 
SET, индикаторът на 
съответната функция ще 
започне да премигва на 
екрана. За 
потвърждение, 
натиснете       и       . 
• За да прекратите 
съответната функция 
повторете действието, 
както е описано в 
предната стъпка.

Задръжте бутоните      
и        за 3 секунди, за 
да превключите между 
ºC и ºF за 
изобразяването на 
температурата. 

Натискайки бутона ECO/GEAR, ще преминете в 
енергийно-ефективен режим.
Режим ECO:
Бележка: Тази функция е налична само в режим 
“Охлаждане” (COOL).
• Когато сте в режим охлаждане, натиснете 
бутона      и дистанционното управление ще 
нагласи температурата автоматично на 24˚C, а 
скоростта на вентилатора ще премине на Auto, 
но само ако зададената температура е под 24˚C. 
Ако зададената температура е над 24˚C, 
натиснете ECO бутона. Вентилатора ще премине 
в Auto режим а избраната температура няма да 
се промени. 
• Ако натиснете ON/OFF бутона, смените 
режимите или регулирате зададената 
температура на по-малко от 24˚C, то ЩЕ 
прекратите ECO режима.
• Когато сте в режим ECO, зададената 
температура трябва да е 24˚C или по-висока. 
Това може да доведе до недостатъчно 
охлаждане. В случай, че  почувствате 
неудобство, то просто натиснете отново ECO 
бутона, за да прекратите работата в ECO режим.
Режим GEAR:
• Натиснете този бутон за да преминете в 
енергийно ефективен режим.
• Тази функция е налична само при режим 
“COOL”.
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