
Допълнителна информация 
Универсалното дистанционно управление KT-9018E е предназначено за управление 
на над 4000 модела климатици на различни производители.Тя поддържа всички 
добре известни модели климатици от китайско производство, както и модели на 
световноизвестни производители. 

Основните функции на дистанционното управление: 

 Уникални характеристики: Интелигентно охлаждане, Интелигентно отопление 
 Часовник с включен и изключен таймер 
 Автоматично и ръчно търсене на код за климатизация 
 Стайна температура 
 Запазване на кода в паметта 

Можете да конфигурирате дистанционното управление да работи с вашия климатик, 
като изберете модела на климатика от основата на дистанционното управление с 
помощта на кодовата таблица или чрез автоматично търсене, ако „нативното“ 
дистанционно управление на вашия климатик е непознато. 

Кратка инструкция: 

Можете да видите частичен списък от модели и кодове за тях на последната страница 
на ръководството. Съответният код се въвежда от клавиатурата на дистанционното 
управление. 

обучение 

Поставете 2 батерии в дистанционното управление. Сега конфигурирайте 
устройството. 

регулиране 

 В кодовата таблица има няколко групи за всеки производител на 
климатик. Трябва да изберете работен код за вашия климатик, като изберете, 
като започнете от първата група на съответния производител. 

 Натиснете бутона SELECT, след което кода на индикатора ще мига 
веднъж. Въведете 4-цифрения код, избран от таблицата. Когато натиснете 
всяка цифра от кода, той спира да мига. След въвеждане на последната цифра 
на кода настройката ще бъде завършена. Дистанционното управление е готово 
за употреба. 

 Уверете се, че можете да включите климатика с помощта на дистанционното 
управление. Проверете други функции за контрол на климатика. Ако те не 
работят, изберете код от следната група кодове, докато дистанционното 
управление не започне да работи правилно. Не се опитвайте да въведете код 
над обхвата 4000. 

  
Автоматично търсене на код 

Ако производителят на вашия климатик не е в таблицата или не го знаете, използвайте 
функцията за автоматично търсене на код. 

 Насочете дистанционното управление към изключения климатик, след това 
натиснете и задръжте бутона „SELECT“ за 5 секунди, дистанционното 



управление ще влезе в режим на автоматично търсене. Кодът на екрана за 
дистанционно управление ще започне да мига и ще започне автоматично 
преброяване на кодове от 0 до 4000. Когато климатикът получи необходимия 
сигнал, той ще подаде сигнал. Натиснете произволен клавиш на 
дистанционното управление и кодът ще бъде запазен. 

 Уверете се, че можете да включите климатика с помощта на дистанционното 
управление. Проверете други функции за контрол на климатика. Ако те не 
работят, повторете автоматичното търсене от самото начало. 

  
Интелигентно охлаждане и интелигентни режими на отопление 

 Когато стаята е гореща, натиснете бутона „интелигентно охлаждане“ („i.COOL“) 
и климатикът ще премине в режим на охлаждане, комфортната температура ще 
бъде избрана автоматично. 

 Когато стаята е студена, натиснете бутона „интелигентно отопление“ („i.HEAT“) 
и климатикът ще премине в режим на отопление, автоматично ще бъде избрана 
комфортна температура. 

И двата режима са идеални за деца и възрастни хора. 

  
Настройка на часовника 

 Натиснете клавиша CLOCK (часовник), иконата на часовника ще мига. 
 Задайте текущото време с клавишите „TIME +“ и „TIME–“. 
 Натиснете “CLOCK” (часове), мигането ще спре. Настройката на часовника е 

завършена. 

Ако след инсталиране не натиснете клавиша “CLOCK” (часове) в рамките на 5 
секунди, настройките се запаметяват автоматично. 

  
На таймер 

Този режим позволява климатикът да се включва автоматично в планираното 
време. Настройката се извършва при изключен климатик. 

 Натиснете бутона TIMER ON, на екрана ще се появи иконата за набиране. 
 Използвайте клавишите „TIME +“ и „TIME-“, за да зададете необходимото време 

за автоматично включване на климатика. 
 След като изберете желаното време, цифрите ще мигат за 5 секунди и ще 

спрат. Дисплеят показва текущото време и иконата за набиране. Инсталирането 
завърши. 

  
Изключен таймер 

Този режим позволява климатикът да се изключи автоматично в планираното 
време. Настройката се извършва, когато климатикът е включен. 

 Натиснете бутона TIMER OFF, на екрана ще се появи иконата за набиране. 
 Използвайте клавишите „TIME +“ и „TIME-“, за да зададете необходимото време 

за автоматично изключване на климатика. 



 След като изберете желаното време, цифрите ще мигат за 5 секунди и ще 
спрат. Дисплеят показва текущото време и иконата за набиране. Инсталирането 
завърши. 

Бележки за настройка на таймера за включване / изключване 

 Ако натиснете TIMER ON / TIMER OFF два пъти, като задържите, настройките 
на таймера ще бъдат нулирани. 

 При настройка на таймера дистанционното управление трябва да бъде 
насочено към климатика за предаване на сигнал, в противен случай 
настройките на таймера няма да бъдат запазени. 

 За да разберете кога е настроен таймерът, натиснете TIMER ON / TIMER 
OFF. След показване на таймера, екранът ще се върне в нормален режим на 
часовника след 5 секунди. 

Привлечете вниманието си 

 Ако не използвате дистанционното управление дълго време, извадете 
батериите, за да не им изтече. Ако изображението на екрана е слабо, сменете 
батериите. Не поставяйте както стари, така и нови батерии. След подмяна на 
батериите не е необходимо да инсталирате отново моделния код на климатика. 

 В нормален режим на екрана се показва само часовникът и за да разберете 
кода на модела на климатика, натиснете клавиша ENTER. Конзолата ще 
премине в нормален режим след 5 секунди. 

 Уверете се, че няма дистанция между дистанционното управление и климатика, 
когато задавате таймера за включване / изключване. Климатикът трябва да 
получава подходящи сигнали. 

 Производителят си запазва правото да променя параметрите и функциите на 
устройството. 

Нашите препоръки: 

 Защитете дистанционното управление от влага; 
 не давайте на децата като играчка; 
 използвайте само алкални батерии, за да предотвратите замъгляване и 

окисляване на контактите; 
 Не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина или 

високи температури. 

 


