
 

 

МЕТОДИ ЗА НАСТРОЙКА 

• Някои марки не изискват сдвояване 

А. БУТОНИ ЗА ДИРЕКТЕН ИЗБОР НА МАРКА: 

1. Задръжте бутона, съответстващ на желаната марка (проверете таблицата „Списък с марки за бърз достъп“}, 
докато климатикът се включи. 
2. Проверете функциите на дистанционното управление. Ако работят правилно, настройката е успешна; ако 
не, повторете процедурата отначало или опитайте друг метод за настройка.  
Б. АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ 

1. Натиснете бутона за захранване и насочете дистанционното управление към климатика. 
2. Натиснете бутона "SET" и задръжте за около 6 секунди. На дисплея мига „- - -“ . Когато климатика се 
стартира автоматични, веднага освободете бутона. 
3. Проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят правилно, това означава, че настройката е 
успешна; ако не, повторете стъпки 2-3. 
C. РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД 

1. Потърсете съответния модел на вашия климатик и неговия първи код от "Таблица с кодове". (например 
AKIRA: 3796). Насочете дистанционното управление към климатика. 
2. Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "ON/OFF" едновременно, докато кодът на модела мига в прозореца 
на дисплея. След това отпуснете двата бутона и натиснете "TEMP +" или "TEMP - " докато съответният код 
мига в прозореца. 
3. Натиснете бутона "SET", за да излезете и проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят 
правилно, това означава, че настройката е успешна; ако не, моля повторете стъпка 1-3, за да зададете 
следващия код 



D. РЪЧНО ТЪРСЕНЕ НА КОД 

1. Насочете дистанционното управление към климатика. Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "ON/OFF" 
едновременно, докато кодът на модела мига в прозореца на дисплея. 
2. Натиснете "TEMP.+." или "TEMP.-." за увеличаване или намаляване на кода на модела с 1 при всяко 
натискане. Докато правите това, обърнете внимание на състоянието на климатика. 3.След като климатикът 
стартира автоматично, натиснете незабавно "SET", за да излезете от режима. 
• Проверете бутоните на дистанционното управление. Ако работят правилно, това означава, че настройката е 
успешна; ако не, повторете стъпки 1-3  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 

1. Функция Целзий/Фаренхайт "C/F": 
Натиснете бутона "C/F", за да превключите между "Целзий" и "Фаренхайт". 
2. Таймер за включване/изключване 
Тази функция работи само ако оригиналното дистанционно управление има функция за таймер. След 
натискане на бутоните "Включване на таймера" или "Изключване на таймера", индикаторът на таймера се 
показва и климатикът вече е в състояние на таймер.  
3. Часовник 
1.Натиснете и задръжте бутоните "SET" и "MODE" едновременно и дистанционното управление ще влезе в 
режим на часовник, като цифрите на часовете ще започнат да мигат. 
2.Натиснете "TEMP.+." Бутон (TEMP.-.,) за да увеличите (намалите) времето с 1 единица с всяко натискане. 
Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да увеличавате и намалявате непрекъснато. 
3. Натиснете бутона "SET", за да потвърдите 
4.В този момент съответните цифри на минутите започват да мигат; използвай 
"TEMP.+." (TEMP.-.,) бутон за задаване на подходящи минути. 
5. След като въведете минутите, натиснете бутона "SET", за да излезете от настройките на часовника  
4. Фабрични настройки 
Натиснете и задръжте бутоните "SET"+ "FAN" за 3 секунди, за да възстановите настройката по подразбиране, 
като екранът показва всички икони. 
5. Бързо охлаждане и бързо нагряване 
Бързо охлаждане: Натиснете бутона "I COOL", за да зададете режим на охлаждане, 21°, силен вятър и 
автоматична посока на вятъра; 
Бързо нагряване: Натиснете бутона "I HEAT", за да зададете режим на нагряване, 27° градуса, 
силен вятър и автоматична посока на вятъра. 
• Подсветка 
Натиснете произволен бутон, за да включите подсветката и ще се изключи след 10 секунди. 
• LED фенерче 
Натиснете и задръжте бутона "Светлина", за да включите LED светлината; пуснете го, за да го изключите. 
Кодова таблица 
• Съвместим с 99% марки 
Ако вашата A/C марка не е посочена в следната таблица с марки, моля, опитайте кода на „Други марки“ или 
настройте дистанционното управление, като използвате методите „B. Автоматично търсене“ или „D. Ръчно 
търсене на код“. 
Забележка: Уверете се, че вашият климатик работи нормално, преди да използвате това 

дистанционно. 

Нулиране: извадете батериите и ги поставете отново след около половин час. Ефективният обхват на 
дистанционното управление е около 8 метра (може да се различава според различните модели). 


