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Съдържание

2

Модел
Напрежение

8m 

3.0 V (АААх2 R03/ LR03x2)
R G 58B /BG E , R G 58E 4/BG E F

Характеристики на дистанционното

Температурен диапазон
Обхват

 -5˚C ~ 60˚C

ЗАБЕЛЕЖКА: 
  
  

  

Бутоните на дистанционното може да се различават от тези, които са показани в това
упътване.

 

Климатикът притежава всички описани функции. В случай, че не ги поддържа, то няма
да се случи нищо след натискане на съответния бутон.

 

  Ако има драстични различия между илюстрациите на дистанционното управление и
  описанието на функциите в упътването, трябва да  се вземе предвид описанието в
  упътването.
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ON/OFF бутон  (         )
С помощта на този бутон можете да 
включвате или изключвате климатика.

FAN бутон  (       )     
При всяко натискане на бутона режимът се 
променя в следната последователност: 
    HIGH     MED     LOW     AUTO

Скоростта се променя в следната последова-
телност: 
    AUTO     LOW     MED     HIGH

FAN бутон (         )    

Натиснете някой от бутоните Fan (  ), 
MODE ,  ON/OFF или ECO, за да излезете 
от тихия режим. 

Функции на бутоните
5

6

Бутон за увеличаване на темп. (       ) 
Бутонът служи за увеличаване на 
температурата или времето на таймера.

Функции на бутоните

Бутон за понижаване на темп. (      ) 

Бутонът служи за понижаване на 
температурата или времето на 
таймера.
Забележка:

Забележка:

Забележка:

AUTO AUTO

ECO  SET TEMP. ECO  SET TEMP.ON ONOFF OFF

AUTO AUTO

COOL COOLDRY DRYHEAT HEATFAN FAN

SET SET

ECO ECOMODE MODE

Задъжте бутона за най-малко 2 сек., за да 
активирате/ деактивирате тихия режим. 
Понеже компресорът работи при по-ниска 
честота, е възможно климатикът да не 
отоплява/ охлажда толкова ефективно.

Задръжте бутона за 2 сек., за активирате/ 
деактивирате режима Turbo. Той позволява 
достигане на зададената температура за 
възможно най-кратко време (ако 
климатикът не поддържа тази възможност, 
след натискането на бутона няма да се 
случи нищо).

     Swing бутон (               )(за модел RG58B/BGE)

Използва се за задаване или отмяна на 
хоризонталното движение на клапите. 
Задръжте бутона за 2 сек. и клапите ще 
започнат да се движат автоматично. 
SET бутон    

В съчетание с бутоните със стрелки 
служи за задаване на режимите в 
следната последователност:

Timer off Self clean

Follow meSleepFresh

Timer on

(     допълнителни функции)
Натиснете бутона SET, за да изберете 
желаната функция. Символът на 
режима ще се покаже на  екрана на 
дистанционното. За да потвърдите  
натиснете        или

Функция SLEEP (    )    
Предоставя комфортна климатизация и 
спомага за пестене на електроенергия. 
Достъпна е само в режими COOL, HEAT или 
AUTO. Научете повече в упътването.
Функция FRESH (    ) (по избор)     
Когато функцията FRESH бъде 
активирана йонизаторът/ плазмената 
система за унищожаване на праха (в 
зависимост от модела) се задейства, за 
да премахне полените и замърсителите 
от въздуха. 

Функция SELF CLEAN(    ) (по избор)     
Когато тя е активирана климатикът 
автоматично ще се почиства и 
изсушава топлообменника, което ще 
го подготви за следващата 
операция.

Използва се за задаване или отмяна на 
хоризонталното движение на клапите и 
задаване на желаната посока (по 
вертикала) на въздушния поток. Клапите 
променят ъгъла си с 6o с всяко натискане 
на бутона. Ако задържите бутона натиснат 
повече от 2 сек. клапите ще започнат да 
се движат автоматично.

     Swing бутон (        )(за модел RG58E4/BGEF)

Когато климатикът работи в режим отопление,
а зададената температура е 17оC и натиснете
два пъти бутона       ще се активира режим 8оC
отопление. Дисплея на вътрешното тяло ще
показва "FP". 

Скоростта не може да бъде  променяна, докато
климатикът работи в режим на изсушаване или в
автоматичен.
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10    Функция LOCK
Натиснете бутона  ECO и                       
едновре-менно, за да заключите или 
отключите клавиатурата.

Функции на бутоните Индикатори на дисплея

Индикатори за скоростта на вентилатора

РежимиИконите ще се появят, когато 
включите дистанционното 
управление.

Показва кога се предава информацията. 

Показва кога дистанционното е включено.

Ниво на батерията (индикация за изтощена батерия).

Функцията LOCK е активирана.

Режим ECO е активиран.

Ниска скорост 

Средна скорост 

Висока скорост 

Автоматично 

Забележка:
Индикаторите са показани общо, за да 
придобиете по-пълна представа. В реални 
условия на дисплея на дистанционното 
управление се показват само активните 
режими.

Активиран таймер за включване.

Активирана е фунцията Silent

Активирана е фунцията Sleep Mode.

Активирана е фунцията Self clean.

Климатичната система работи в 
режим Follow me.

Активирана е фунцията Fresh.

Активиран таймер за изключване.

Показва зададената 
температура, тази в стаята или 
зададеното време за таймера. 
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AUTO

ECO  SET TEMP. ON OFF

AUTO

COOL DRY HEAT FAN

SET

ECO MODE

Режимът се използва за пестене на енергия. 
Когато климатикът работи в режим на 
охлаждане, натиснете бутона и 
температурата автоматично ще се промени  
на 24OC, скоростта на вентилатора ще 
премине в автоматичен режим, за да се пести 
енергия (само, ако зададената температура е 
по-ниска от 24 OC). Ако температурата е 
между 24оC и  30оC, натиснете бутона ECO и 
скоростта на вентилатора ще стане 
автоматична, а температурата ще остане 
непроменена. 
NOTE:
Натискането на бутона ON/OFF, промяната 
на режима или настройването на 
температурата под 24OC ще прекрати режима 
ECO. Когато системата работи в този режим, 
зададената температурат трябва да бъде 
24OC или по-висока. Ако не се чувствате 
комфортно, натиснете отново бутона Eco.
Mode бутон
При всяко натискане на бутона, режимът се 
променя в следната последователност:

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

Забележка: не избирайте режим 
отопление, ако Вашата климатична 
система е предназначена само за 
охлаждане, защото той не се поддържа
от тези модели.

9    DO NOT DISTURB бутон (           )
Натиснете го, за да изключите индикаторите 
на вътрешното тяло, сигнализацията на 
климатика. Скоростта на вентилатора се 
понижава, което ще доведе до по-голям 
комфорт. Натиснете бутона отново, за да 
излезете от режим DO NOT DISTURB. При 
работа с него дисплеят ще светне за 10 сек., 
докато настроите режима, температурата 
или скоростта на вентилатора. 

ECO бутон   

AUTO

AUTO

ECO  SET TEMP. ON

ON

OFF

OFF

COOL

COOL

AUTO

AUTO

DRY

DRY

HEAT

HEAT

FAN

FAN

Функция FOLLOW ME (     ) (по избор)     
Когато функцията е активна на дисплея на 
дистанционното ще се изпише 
действителната температура в 
помещението. Дистанционното ще 
изпраща сигнала до климатика на 
всеки 3 мин., докато не натиснете 
отново бутона FOLLOW ME. 

7
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Как да използвате бутоните

Режими охлаждане/ отопление/ вентилатор
Уверете се, че климатикът е включен в захранването. 

1. Натиснете бутона MODE, за да избрете 
режим COOL, HEAT (за моделите само за 
охлаждане или само за отопление) или FAN.

2. Натиснете бутоните със стрелка надолу/
нагоре, за да зададете желаната темпера-
тура. Тя може да е в диапазона от 17оC~ 30оC, като 
стъпката е 1оC.

3. Натиснете бутона FAN, за да изберете 
скоростта на вентилатора (4 стъпки: авто.,
ниска, средна или висока).

4. Натиснете бутона ON/OFF, за да
задействате системата.

Забележка:
В режим FAN зададената температура не се 
изписва върху екрана на дистанционното, като 
Вие няма да можете да я управлявате. В такъв 
случай можете да изпълните някоя от 
стъпките 1, 3 или 4.

Автоматичен режим

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

2. Натиснете бутоните със стрелки, за да зададете
желаната температура. Работният диапазон на
този модел е от 17~ 30 оC, като стъпката е 1оC.

3. Натиснете бутона ON/OFF, за вкл./
изкл. системата.

1. Когато климатикът работи в автоматичен
режим той може сам да избира режима на
работа, в зависимост от действителната
температура в стаята или тази, зададена от
дистанционното.

2. В автоматичен режим не можете да
променяте скоростта на вентилатора.

3. Ако автоматичният режим не Ви
удовлетворява, то можете да го
промените ръчно.

Забележка:

Режим изсушаване
Уверете се, че климатикът е включен в 
захранването. Индикаторът за режимите на 
вътрешното тяло ще започне да мига.

1. Натиснете бутона MODE, за да включите режим  DRY.
2.

3. Натиснете бутона ON/OFF, за вкл./ изкл. 
на системата.

Натиснете бутоните със стрелки, за да 
зададете желаната температура. Работният
диапазон на този модел е от 17~ 30 оC, като
стъпката е 1оC.

В режим изсушаване не можете да променяте 
скоростта на вентилатора.

Забележка:

Как да използвате бутоните
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AUTO

SET
SET

ECO
ECO

MODE
MODE

DRY

Уверете се, че климатикът е включен в 
захранването. Индикаторът за режимите на 
вътрешното тяло ще започне да мига.

COOL

 SET TEMP.
 SET TEMP.



Таймер
Натиснете бутона SET, за да настроите 
времето за автоматично вкл./ изкл. на 
системата. 

1. Натиснете бутона SET. На LCD екрана на
дистанционното ще се покаже иконата на таймера 
за включване, последното зададено време за 
включване и "Н". Сега ще можете да пренастроите 
времето за включване, след което системата ще се 
задейства.

2. Натиснете бутоните         или      , за да зададете
време за включване. Всеки път, когато натиснете
някой от бутоните времето ще се увеличава/
намалява с 30 мин. в интервала от 0 до 10 и с 1 час
от 10 до 24.

3. Когато бъде избран времевият интервал има 3 
сек. забавяне преди дистанционното да изпрати 
сигнала към климатика. Тогава символът "Н" ще 
изчезне, а на екрана ще остане индикаторът за 
таймера за вкл. и зададената температура ще се 
покаже отново.

1. Натиснете бутона SET. На LCD екрана на
дистанционното ще се покаже иконата на таймера 
за изключване, последното зададено време за 
изключване и "Н". Сега ще можете да 
пренастроите времето за изключване, след което 
системата ще спре да работи.

2. Натиснете бутоните       или      , за да зададете
време за изключване. Всеки път, когато натиснете
някой от бутоните времето ще се увеличава/ намалява
с 30 мин. в интервала от 0 до 10 и с 1 час от 10 до 24.

3. Когато бъде избран времевия интервал има 3 
сек. забавяне, преди дистанционното да изпрати 
сигнала към климатика. Тогава символът "Н" ще 
изчезне, а на екрана ще остане индикаторът за 
таймера за изкл. и зададената температура ще 
се покаже отново.

 Автоматично включване

 Автоматично изключване

   Когато изберете режим таймер дистанционното автоматично изпраща сигнал 
към климатика с определеното време, затова насочвайте дистанционното точно 
към системата. 
   Ето през такива интервали можете да настройвате таймера 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

!   ВНИМАНИЕ

Пример

Старт

Изкл.

сле 6 часа

Таймер за включване
(Автоматично включване)
Функцията TIMER ON е полезна в случаите, 
когато искате системата да заработи преди да 
се приберете вкъщи. Климатикът ще започне 
да работи автоматично.

Включване на климатика след 6 часа.
1. Натиснете бутона SET и изберете TIMER ON. На

екрана ще се покаже последно зададената темпе-
ратура за включване и символът "Н".

2. Натиснете         или и настройте интервала от 6 ч.
На екрана ще се появи "6.0h" и символът за 
таймер.

3. След 3 сек. на екрана отново ще се покаже темпе-
ратурата. Индикаторът за таймер напомня, че функ-
цията е активна.

Пример:

99 1010

ON OFF
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SET

ECO MODE

COOL

 SET TEMP.

ON

Зададена температура



Стоп

Вкл.

Зададена
температура             

след 10 часа

Таймер за изключване
(Автоматично изключване)

Функцията е полезна в случаите, когато искате 
системата да спре да работи през нощта. 
Климатикът ще се изключи автоматично.

Вкл.
Стоп

2 ч. след като
сте я задали 

Пример:

Настройте климатика да се изключи след 2 часа и 
да заработи отново след 10 часа.
1. Натиснете бутона SET и изберете TIMER OFF.

2. Задайте интервала от 2 часа с помощта на бутоните

3. Натиснете бутона SET и изберете TIMER ON.
4. Задайте интервала от 10 часа с помощта на 

бутоните
5. След 3 сек. на дисплея отново ще се покаже

отново температурата. Индикаторите за таймер 
вкл. и таймер изкл. ще останат на екрана, което 
означава, че функцията е активирана.

Функцията е полезна в случай, че искате да 
настроите климатика да се изключи, когато си 
лягате и да се включи отново преди да се 
събудите или приберете вкъщи.

Комбиниран таймер
(Настройка на време за вкл. и изкл. едновременно)

Старт

10 ч. след като
сте я задали

Пример:

Стартиране на климатика след 2 часа и 
спиране след 5. 
1. Натиснете бутона SET и изберете TIMER ON.
2. Задайте интервала от 2 часа с помощта на

бутоните
3. Натиснете бутона SET и изберете TIMER OFF.
4. Задайте интервала от 5 часа с помощта на

бутоните
5. След 3 сек. на дисплея отново ще се 

покаже отново температурата. 
Индикаторите за таймер вкл. и таймер 
изкл. ще останат на екрана, което 
означава, че функцията е активирана.

Изкл. Стоп

Старт

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set

1111 1212

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Пример:

Изключване на климатика след 10 часа.
1. Натиснете бутона SET. На екрана ще се 

покаже иконата за таймера, последният 
зададен интервал за изключване и "h".

2. Натиснете       или        и настройте интервала 
от 10 ч. На екрана ще се появят символите на 
таймера за изключване и "10h ".

3. След 3 сек. на екрана отново ще се покаже 
температурата. Индикаторът за таймер 
напомня, че функцията е активна.

Зададена
температура

Таймер изкл.    таймер вкл.
(Вкл.    стоп     начало на режима

Таймер вкл.     таймер изкл.
(Изкл.     старт     стоп)
Функцията е полезна, когато искате 
климатикът да се включи преди да се 
събудите и да се изключи, когато излизате 
от дома си.
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Насочете дистанционното към приемника, на 
разстояние 8 м от климатика. Сигналът е приет, 
след като системата издаде звуков сигнал.

Дистанционното може да се монтира върху стена 
или стойка благодарение на държач (който може 
да се закупи отделно).
Преди да монтирате дистанционното се уверете, 
че климатикът приема сигнала безпрепятствено.
Използвайте два винта за монтажа.

За да поставите или премахнете дистанционното 
от държача просто го повдигнете или свалете 
надолу.

Подменете батериите с нови, ако:

Липсва звук след приемането на сигнала от
дистанционното.
Индикаторите на дисплея избледняват. 

Разположение на дистанционното

Употреба на държач за дистанционни
(по избор)

Дистанционното се захранва от две батерии  
(АААх2 R03/LR03X2), намиращи се в 
задната му част.
(1) Премахнете капачето на дистанционното.
(2) Извадете старите батерии и ги заменете 
с новите, като внимавате да са поставени 
правилно.
(3) Поставете капачето обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА: след изваждането на 
бетериите всички настройки изчезват. След 
като поставите новите батерии трябва да ги 
зададете отново.

Подмяна на батериите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пред дистанционното не бива да има врати, завеси 
или други прегради, които да възпрепятстват 
достигането на сигнала до климатика.
Пазете дистанционното от заливане с течности, не 
го излагайте на пряка слънчева светлина или 
нагряване.
Ако инфрачервеният приемник на вътрешното тяло 
е изложен на пряка слънчева светлина, то 
климатикът може да не работи правилно. 
Използвайте завеси, за да го предпазите от 
слънцето.
Ако друг електроуред реагира на командите от 
дистанционното, то трябва да преместите този уред 
на друго място или да се консултирате с местния 
доставчик.
Не изпускайте дистанционното.
Не поставяйте тежки предмети върху него и не 
стъпвайте отгоре му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте едновременно изтощени 
батерии и нови, както и такива от 
различен тип.
Не оставяйте батериите в 
дистанционното, ако не възнамерявате да 
го използвате в близките 2-3 месеца.
Не изхвърляйте батериите като битов 
отпадък, а го правете на специално 
предназначените места.

Употреба на дистанционното
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