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3. Задаване на време за включване и изключване
3.1 Натиснете бутона TIMER ON и на дисплея на дистанционното ще
      се покаже иконата на TIMER ON, последното настроено време за       
включване и символът "h". Вече можете да зададете времето за 
включване на климатика.
3.2 Натиснете бутона TIMER ON още веднъж, за да зададете време
      за включване.
3.3 Натиснете бутона TIMER OFF и на дисплея на дистанционното ще

се покаже TIMER OFF, последното настроено време за изключване и 
символът "h". Вече можете да зададете времето за изключване на 
климатика.

3.4 Натиснете бутона TIMER OFF още веднъж, за да зададете време
      за изключване.
3.5 След като настроите таймера ще има половин секунда забавяне
      преди дистанционното да предаде сигнала към климатика. След прибли-
      зително още 2 секунди символът "h" ще изчезне от екрана и отново ще
      се появи зададената температура.
Пренастройване на таймера

1. Уверете се, че няма прегради между дистанционното и 
приемника, намиращ се върху вътрешното тяло на 
климатика, в противен случай той няма да приеме 
командите.

2. Пазете дистанционното от заливане с течности.

3. Пазете го от високи температури и радиация.

4. Дръжте дистанционното далеч от пряка слънчева
светлина.

5. Пазете дистанционното от електромагнитни 
смущения, предизвикани от други електроуреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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За да промените времето за включване или изключване 
на климатика, натиснете бутона TIMER.
За да отмените настройките на таймерите върнете 
времето на 0:00.



TEMP бутон     : натиснете го, за да намалите температурата.
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ЗАБЕЛЕЖКА: моделът, служещ само за охлаждане, не 
поддържа режим отопление.
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2 TEMP бутон     : натиснете го, за да увеличите температурата.
MODE бутон: с всяко натискане на бутона се сменя режимът 
на работа в следната последователност:

AUTO COOL DRY HEAT FAN
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5 RESET бутон: когато натиснете този бутон, системата ще си 
върне фабричните настройки, като настоящите ще се изгубят. 
AIR DIRECTION бутон: натиснето го и бързо го освободете, за 
да активирате посоката на въздушния поток по хоризонтала. С 
всяко новo натискане ще променяте ъгъла му. Ако задържите 
бутона за повече от 2 сек. ще се активира функцията Auto 
Swing. Натиснете го още веднъж и клапата ще спре да се 
движи. Когато тя застане в положение, което би могло да 
повлияе върху ефективността на климатизацията на 
помещението, то посоката на въздушния поток може да се 
промени автоматично (не важи за моделите, които не 
притежават тази функция).
LED DISPLAY бутон: натиснете го, за да изключите цифровия 
екран на дистанционното, повторното натискане ще доведе до 
активирането на екрана (не важи за моделите, които не 
разполагат с тази функция).

FAN SPEED бутон: използва се за задаване на скорост на 
вентилатора (4 стъпки: AUTO, LOW, MED или HIGH). С всяко 
натискане на бутона скоростта се променя.
ON/OFF бутон: натиснете го, за да включите или изключите 
климатика.
TIMER ON бутон: натиснете го, за да зададете времето за 
автоматично включване на климатика. С всяко натискане на 
бутона то се увеличава с 30 мин. След като броячът достигне 
10:00, времето ще се увеличава с 1 час. Ако не искате 
климатикът Ви да се включи автоматично след определено 
време, то задайте 0:00 за време за включване.

SLEEP бутон: натиснете го, за активирате функцията за 
икономия на енергия. Повторното натискане на бутона ще я 
деактивира. Тя е налична в режимите COOL, HEAT и AUTO, 
като предлага комфортна климатизация.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да излезете от режим SLEEP с 
натискането на друг бутон.
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Модел

Обхват

Напрежение
Най-ниско напрежение за 
предаване на сигнала

-41 С~60 СO O

8 m (с напрежение от 3.0 V, обхватът
достига 11 m)

R51M/(C)E

3.0 V (АААХ 2)

2.0 V

Характеристики на дистанционното

Режими на работа

Функции на бутоните

1. Режими на работа: AUTO, COOL, DRY, HEAT (само за
моделите, предназначени и за отопление) и FAN.

2. 24-часов програмируем таймер.

3. Температурен диапазон на вътрешното тяло:

4. LCD дисплей (течнокристален).

Фиг. 1

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK
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Температурен диапазон

SET TEMPERATURE( F)

SWING

LED
DISPLAY TURBO

SWING бутон: натиснете го, за да промените посоката на 
отваряне на клапите.
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17 С~ 31 С.O O
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Индикатори на дисплея

Дисплей

Индикатор за
сигнала

Индикатор за
работния режим

LOCK индикатор

Индикатор за таймер

Цифрова област

ON/OFF индикатор

FAN SPEED индикатор

TIMER ON OFF

Цифрова област: тя показва настроената температура. В
режим таймер ще показва след колко време ще се вкл. или
изкл. климатикът. При работа в режим FAN няма да се отра-
зи в тази област от екрана.
Индикатор за (предаване) на сигнала: той святка веднъж, когато
дистанционното предава сигнал към вътрешното тяло.

Фиг. 2

1

2

TIMER OFF бутон: натиснете го, за да зададете време за автоматич-но 
изключване на климатика. С всяко натискане на бутона времето 
ще се увеличава с 30 мин. Когато броячът достигне 10:00, 
времето ще започне да се увеличава с 1 ч. Ако искате да 
излезете от тази функция, просто върнете брояча на 0:00.
LOCK бутон: когато го натиснете, всички настройки ще се заключат и 
дистанционното няма да приема други настройки, с изключение 
на LOCK. Натиснете бутона отново, за да деактивирате тази 
настройка.
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Работа с дистанционното

Дистанционното се захранва от две алкални батерии (АААх2).
1. За да ги поставите, плъзнете капачето намиращо се на

гърба на дистанционното и поставете батериите в отде-
лението, като следвате обозначенията в-ху дистанционното (+ и -).

2. Подменете старите батерии по същия начин, описан в горна-
    та точка.

Поставяне/ премахване на батериите

ЗАБЕЛЕЖКА: на фиг. 2 са показани всички функции, за да придо-

Индикатор за таймер: той показва времето за таймера. В случай, 
че е настроено времето за включване, на екрана ще се появи 
TIMER ON. Ако е зададено само времето за изкл. на климатика, 
на екрана ще се появи TIMER OFF. Ако са активирани и двата 
таймера, ще се появи надписът TIMER ON-OFF (време за вкл. и 
за изкл.).
FAN SPEED индикатор: натиснете бутона FAN SPEED, за да из-
берете желаната скорост на вентилатора (Auto-Low-Med-High). 
Избраната скорост ще се покаже не екрана, с изключение на 
Auto.

биете пълна представа за възможностите на климатика. 
В реални условия на екрана ще се показват само 
активните режими и функции.

LOCK индикатор: символът ще се покаже на екрана, след като
натиснете бутона LOCK и ще изчезне при повторно натискане.

Индикатор за работния режим: когато натиснете бутона
MODE, на екрана ще се покаже текущият работен режим -->
AUTО, COOL, DRY,  HEAT (не важи за моделите за охлаж-
дане) или FAN.
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ON/OFF индикатор: този символ се появява, когато кли-
матикът е включен от дистанционното и изчезва, когато
бъде изключен.
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1.Когато подменяте батериите не използвайте разнотипни или
стари. Това може да доведе до неизправност.

2.Не оставяйте батериите в дистанционното, ако не възнамеря-
вате да го използвате няколко седмици наред. В притивен 
случай могат да изтекат и да го повредят.

3. Средният живот на батерията при нормални условия е 6 седмици.
4. Подменете батериите, когато спре да се чува пиукане от вът-

решното тяло или индикаторът за сигнала избледнее.

ЗАБЕЛЕЖКА:
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Индикатор за
работния режим
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TURBO бутон: натиснете го, когато климатикът работи в режим ох-
лаждане. Тогава системата ще заработи на по-висока мощност и 
ще охлади помещението по-бързо. За да деактивирате функцията 
натиснете бутона TURBO отново. Тя е активна за всички модели с 
изключение на MSG-24CRN1 и MSG-24HRN1.
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Автоматичен режим
Включете климатика в захранването. Индикаторът за 
режима, намиращ се върху панела на вътрешното 
тяло ще примигне 6 пъти.

1. Използвайте бутона MODE и изберете режим AUTO.

2. Натиснете бутона TEMP, за да зададете желаната температура.

Най-комфортната температура е между 21оС и 28оС.

3. Натиснете бутона ON/OFF, за  да включите климатика. 
Индикаторът за режима на панела на вътрешното тяло ще 
светне. Скоростта на вентилатора е Auto (тя няма да се 
покаже върху дисплея на дистанционното).

4. Натиснете бутона ON/OFF отново, за да излезете от режима.

1. Когато климатикът работи в режим AUTO можете да
избирате измежду COOL, FAN и HEAT. Системата ще
"усети" разликата между стайната температура и
зададената.

2. Ако режим AUTO не Ви се стори достатъчно
комфортен, то можете да го промените ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА:
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ЗАБЕЛЕЖКА:
В следствие на разлика между зададената и стайната 
температура (в режим DRY ), климатикът ще работи 
продължително без да задейства режимите COOL и 
FAN .

1. Натиснете бутона MODE и изберете режим DRY.

2. Натиснете бутона TEMP, за да зададете желаната температура
(можете да избирате между 21оС и 28оС.

3. Натиснете бутона ON/OFF, лампата върху вътрешното 
тяло ще светне и климатикът ще заработи в режим DRY 
при ниска степен на вентилатора. Натиснете бутона ON/

OFF отново, за да изключите климатика.

Режим DRY

Натиснете бутона TIMER ON, за да настроите време за 
вкл. или бутона TIMER OFF - за изключване.

1.1 Натиснете бутона TIMER ON, след което на екрана на дис-
танционното ще се покаже TIMER ON, последното 
зададено време за включване и символът "h". Сега вече 
можете да пренастроите времето за вкл. на системата.

1.2 Натиснете бутона TIMER ON отново, за да настроите жела- 
ното време за включване на климатика.

1.3 След като сте настроили TIMER ON ще има половин секунда
забавяне преди дистанционното да предаде сигнала на кли-
матика. След приблизително 2 сек. символът "h" ще 
изчезне, а зададената температура ще се появи на 
цифровия екран.

Таймер

1. Задаване на време за включване.

1. Ако режим AUTO не Ви се стори комфортен, можете ръчно да
го промените (изберете между режимите COOL, HEAT или
FAN.

2. Натиснете бутона TEMP, за да зададете желаната температура.
Когато климатикът работи в режим охлаждане, най-
комфортната температура е 21оС или повече. В режим
отопление най-комфортната температура е 28оС.

3. Натиснете бутона FAN SPEED, за да изберете режим FAN,
със скорост AUTO, HIGH, MED или LOW.

4. Натиснете бутона ON/OFF, лампата върху вътрешното тяло
ще светне и климатикът ще заработи по начина, по който сте
го настроили. Натиснете бутона ON/OFF още ведъж, за да
изключите системата.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Режимът FAN не се използва за настройка на 
температурата. По време на него можете да 
извършите само стъпки 1, 3 и 4.

Режими COOL/ HEAT (не важи за моделите, 
работещи само за охлаждане) и FAN

2. Задаване на време за изключване.

ното време за изключване на климатика.
2.3 След като сте настроили TIMER OFF ще има половин секунда

забавяне преди дистанционното да предаде сигнала на 
кли-матика. След приблизително 2 сек. символът "h" ще 
изчезне, а зададената температура ще се появи на 
цифровия екран.

2.2 Натиснете бутона TIMER OFF отново, за да настроите жела-

2.1 Натиснете бутона TIMER OFF, след което на екрана на дис-
танционното ще се покаже TIMER OFF, последното 
зададено време за изключване и символът "h". Сега вече 
можете да пренастроите времето за изкл. на системата.
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