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Прочетете внимателно това ръководство 
преди да монтирате и използвате Вашия нов 
климатик. Запазете ръководството за бъдещи 
справки.
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ДИСПЛЕЙ
Информацията се изписва, когато дистанционното е включено.

Режим на работа Автоматичен 
Вентилатор
Изписва се при подаване на сигнал

Отопление 
Dehumidification ( dry)

Охлаждане

Часовник (Настройкана час и минути) 
Изписва се когато таймерът е активиран. 
Изписва се когато таймерът е деактивиран. 

Изписва се при работа в нощен режим.
Индикира, че климатикът работи в Безшумен режим. 
Индикира кога Режим за почистване е активен или неактивен. 
Индикира кога Режим йонизатор  е активен или неактивен.
Задава или изписва стайната температура.
Изписва се когато зададената температура е постигната.
Индикира, че климатикът работи в I FEEL  режим.

 Индикатор за изтощена батерия
•  Индикаторът ще мига продължително когато батериите са 
изтощени, това може да доведе до намаляне на разстоянието
за подаване на сигнал и дисплеят се размазва. Подменете 
батериите с нови!
• След подмяната на батериите индикаторът ще изчезне.

Ниска скорост Висока скоростСредна скорост

Автоматичен режим

Индикация за скоростта на вентилатора

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ
Този бутон включва и изключва климатика.

БУТОН ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА РЕЖИМ НА РАБОТА
Натискайки този бутон променяте режима на работа. 

( автоматичен )
В този режим, климатика изчислява разликата между 
зададената температура на термостата и стайната темп. и 
автоматично превключва в режим "охлаждане" , "изсушаване" 
или "отопление". 

(отопление)
Климатикът затопля помещението.

(изсушаване)
Климатикът намалява влагата в помещението.

(охлаждане)
Климатикът охлажда помещението.

(вентилатор)
Климатикът циркулира въздуха в помещението.

ОХЛАЖДАНЕ / ИЗСУШАВАНЕ / ОТОПЛЕНИЕ 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
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ТРАНСМИТЕР
Когато натискате 
бутоните на 
дистанционното,  се 
появява  символа 
който индикира, че се 
подава сигнал към 
приемника на 
климатика.

СЕНЗОР
Вграденият 
температурен датчик 
измерва стайната 
температура, от 
дистанционното.

ЗАДАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА

Ниска скорост.

Скоростта се селектира автоматично от 
компютъра.

Средна скорост

ION/CLEAN БУТОН
Този бутон има 2 функции:
Функция Йонизатор: Натискане за кратко активира/деактивира Функция 
Йонизатор. Функция почистване: Натискане за по-дълго активира/деактивира 
Функция почистване. За повече информация вижте “ФУНКЦИЯ ЙОНИЗАТОР 
(OPTIONAL)” и “ОПЕРАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ”.

БУТОН  I FEEL ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРА И 
ИЗПИСВАНЕ НА 
СТАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА 
Този бутон измерва 
температурата от 
дистанционнотo. Тази 
опция е позволена в 
автоматичен режим, 
режим охлаждане и 
отопление.

TURBO БУТОН
Бутона активира 
функция  TURBO за 
по-бързо отопление и 
охлаждане.

LIGHT БУТОН
Този бутон включва и изключва дисплея. 
EYE БУТОН(ЗА  НЯКОЙ МОДЕЛИ)
Натискайки този бутон, чрез вграден инфраред 
сензор, климатика засича присъствието на хора в 
помещението и влиза в режим изчакване или 
започване на работа. 

БУТОНИ ЗА НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
- (намалява) Намалява зададената темп.
+ (увеличава) Увеличава зададената темп.
Натиснете бутоните “-” и “+” за да отключите 
клавиатурата. 

БУТОН ЗА ТАЙМЕР
Натиснете бутона, за да стартирате за настройки. 
За детайли вижте "НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР"

SET БУТОН
С този бутон избирате функциите: настройка 
на часовник / Вкл./Изкл таймера
За инфомация вижте "НАСТРОЙКА НА 
ЧАСОВНИКА" и "НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР".
CLR БУТОН С този бутон се изчистват настройките 
на таймера.

ВЕРТИКАЛНА ЛАМЕЛА
Този бутон активира автоматичното движение 
на вертикалната ламела. За детайли вижте  
“НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК”.

Висока скорост.
Задръжте бутона за мин. 2 секунди за да 
активирате 

ХОРИЗОНТАЛНА ЛАМЕЛА
Ако модела е снабден с автоматизирана 
хоризонтална ламела, този бутон активира 
автоматичното и движение.
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SLEEP/ECO БУТОН
Този бутон има 2 функции: 
Нощен режим: Натискайки го за 
кратко ще активира или 
деактивира режима и ще се 
покаже символа
Икономичен режим: Натискайки 
го за кратко ще активира или 
деактивира режима.
За повече информация вижте 
“НОЩЕН РЕЖИМ” и 
“ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ”.
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УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПОТРЕБА
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КАК СЕ СЛАГАТ БАТЕРИИТЕ

Махнете капака от задната част на дистанционното.
Сложете две AAA aлкални батерии от 1, 5 V-DC. Обърнете внимание 
на индикираната посока в която да сложите батериите.  
Поставете капака обратно. 

Бележка:

Сменете батериите, когато дисплеят на дистанционното не се активира, когато 
климатикът не получава сигналите на дистанционното или когато индикатора за 
изтощени батерии се появи на дисплея. 
Извадете батериите ако не използвате дистанционното повече от месец. 
Батериите издържат 6 месеца, зависи от честотата на употреба. Батериите 
съдържат вредни материали. Изтощените батерии трябва да се изхвърлят 
съгласно местните закони. 

ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

При стандартни настройки, стайната температура се измерва от 
температурния датчик във вътрешното тяло на климатика. 
Натиснете бутона на дистанционното I FEEL за да активирате температурня 
сензор в дистанционното. Тази функция създава персонализирани 
температурни условия, като подава към климатика температурата която е 
около Вас. За правилно функциониране, дистанционното трябва винаги да 
е насочено към вътрешното тяло, без да се блокира пътя на сигнала.

Когато използвате дистанционното, се уверете, че трансмитера е винаги 
насочен към приемника на вътрешното тяло на климатика.

КАК СЕ ВКЛЮЧВА КЛИМАТИКА

Натиснете ON/OFF бутона, за да включите климатика. 

КАК СЕ ВАДЯТ БАТЕРИИТЕ
Махнете капака от задната част на дистанционното.
Натиснете батерията към негативния и полюс и я повдигнете откъм 
положителния. Премахнете и другата батерия по същя начин.

Задръжте SET бутона за повече от 2 секунди, за да настроите времето. Изписаното 
време започва да мига. 
Натиснете бутона + или - за да изберете актуално време.
Натиснете SET  за да потвърдите настройката. Изписаното време, ще спре да 
мига. 

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
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ОХЛАЖДАНЕ

2. С бутона MODE изберете "охлаждане"          .
3. Натиснете бутона - и ли + за да изберете
желаната температура. Температурния
диапазон е между 17℃ и 30℃(62-88 F).

ДИСПЛЕЯ ПОКАЗВА 
ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРА.

4.Натиснете бутона за Скорост на
вентилатора, за да зададете желанта скорост.

2. С бутона MODE изберете "отопление" HEAT         .
1. Натиснете ON/OFF (     ) бутона, за да включите климатика.

3. Натиснетебутона  + или - за да изберете желаната температура.
Температурния диапазон е между 17℃ и 30℃( 62-88F).
4. Натиснете бутона за Скорост на вентилатора за да зададете желаната
скорост.

БЕЛЕЖКА
В продължение на няколко минути след като започне работа в режим отопление 
вентилаторът на вътрешното тяло няма да тръгне, докато топлообменника не се 
загрее достатъчно.  Това е благодарение на системата за превенция на студено 
течение.

   РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА / ВЪНШНО ТЯЛО “STANDBY”

Когато външната температура е ниска, по топлообменника може да се 
образува лед , което може да повлияе негативно на работата му. Когато това 
се случи компютъра стартира система за размразяване. През това време , 
вентилаторът във вътрешното тяло спира докато трае размразяването. 
Работата в режим отопление стартира отново след няколко минути. ( Този 
интервал варира в зависимост от размера на помещението и външната 
температура).

РАБОТА В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ

Климатикът затопля помещението като отнема топлина от външния въздух. 
Ефикасността на работата в режим отопление ще падне, когато външната 
температура е прекалено ниска.

ДИСПЛЕЯ ПОКАЗВА 
ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРА.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

2. Изберете режим на работа AUTO          .
1. Натиснете бутона  ON/OFF (      )  за да включите климатика.
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Уверете се, че климатика е включен към
захранването и STANDBY индикатора свети.
1. Натиснете ON/OFF (     ) бутона за да 
включите климатика.

Когато този режим е избран, климатикът изчислява  между зададената 
температура и стайната температура и автоматично включва в режим  
ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ, според необходимостта.
3. Натиснете бутоните  + или - за да настроите желаната температура. 
Диапазонът е между  17℃ и 30℃( 62-88F).

Бележка: Не можете да променята скоростта на вентилатора в режим AUTO , 
контролира се автоматично.
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 АВТОМАТИЧНА

Задайте скоростта на         режим. Компютърът автоматично контролира 
скоростта на вентилатора в режим AUTO. Когато климатикът започне да 
работи, компютърът отчита разликата между стайната и зададената 
температура и автоматично настройва скоростта на най-подходящата степен.

   РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ

( (( ( Auto)

ИЗСУШАВАНЕ (DRY)

2. Изберете режим на работа “DRY”           .

ДИСПЛЕЯ ПОКАЗВА 
ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРА.

БЕЛЕЖКА:
      Използвайте режима DRY, когато желаете да намалите влажността в помещението.

    Когато стайната температура достигне желаното ниво, климатикът повтаря този 
цикъл на включване и изключване. 
      В режим DRY, скоростта на вентилатора се задава автоматично на ниска скорост, 

или се изключва изцяло за да не понижи температурата прекалено. 

Ако желаете въздухът да циркулира в помещението без да променя 
температурата следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутона  ON/OFF (     ) за да включите климатика.
2. Изберете режим на работа “FAN”   .

САМО ВЕНТИЛАТОР

НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА

НОЩЕН РЕЖИМ

Нощният режим Ви помага да пестите енергия.
1. Задайте режим на работа в охлаждане или отопление.
2. Натиснете за кратко SLEEP/ECO бутона.
3. Символът   ще се покаже на дисплея. Натиснете за кратко SLEEP/ECO
бутона отново, за да отмените функцията НОЩЕН РЕЖИМ. 

Какво означава НОЩЕН РЕЖИМ?
В този режим климатикът охлажда или отоплява помещението . След 
около един час  климатикът автоматично променя температурата както 
следва (вижте графиката на стр. 9)

РЕЖИМ НА РАБОТА SET TEMPERATURE CHANGE

Отопление Понижава с 1 ° C

 Охлаждане Повишава с 1 ° C

(Low) (High)(Medium) ( Auto)

Ако искате ръчно да настроите скоростта, натиснете FAN SPEED бутона. 
С всяко (кратко) натискане на бутона, скоростта се променя в следната 
последователност:

4-те скорости:

БЕЗШУМЕН РЕЖИМ
За да изберете БЕЗШУМЕН РЕЖИМ,  натиснете и задръжте FAN SPEED 
бутона за поне 2 секунди. 

3. Натиснете бутона + или - за да зададете желаната температура 
(Температурния диапазон е между 17℃ и 30℃(62-88F)).
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УПОТРЕБА УПОТРЕБА

1. Натиснете бутона  ON/OFF (      )  за да включите климатика.



Натиснете бутона I FEEL за да активирате I FEEL функцията. Символа с 
термометър ще се покаже на LCD дисплея     .  Изберете желаната 
температура. Уверете се, че дистанционното е насочено към климатика. Не 
допускайте I FEEL sсензора да се влияе от други източници на топлина, като 
лампи, радиатори, слънчева светлина и т.н. или от въздушната струя на 
климатика. Тези влияния могат да подадат грешна температура и да нарушат 
работата на I FEEL фунцкията.

Натиснете отново I FEEL бутона, символът за измерена температура ще се 
покаже: 
За да изключите дисплея за стайна температура направете едно от двете:
- Натиснете отновоI FEEL бутона
- Натиснете бутона за избор на режим.

Натискайки бутоните - и  + едновременно за да запазите последният избран 
режим на работа. Всички бутони ще са неактивни, включително и бутона за 
включване. Натискайки бутоните отново, отключва дистанционно. 

ФУНКЦИЯ I FEEL/ROOM

ФУНКЦИЯ ЗАКЛЮЧВАНЕ

НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
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На дистанционното има 4 таймера. Два дневни таймера (обозначени с T1,T2), и два 
опционални уикенд таймера (обозначени с WKT1, WKT2). Всеки таймер може да се 
селектира като се натиска TIMER бутона.
Дневните таймери T1 и T2 могат да се настроят да включват и изключват 
независимо един от друг за два отделни периода.
Настройките на таймера няма да се променят докат не се въведат нови.
Уикенд таймерите WKT1 и WKT2 могат да се настроят да включват и изключват 
независимо един от друг за два отделни периода и са активни само за два дена. 
Таймерите ще са активни само за деня в който са настроени и следващият ден.
В 24:00 часа на втория ден, WK таймера няма да бъде активен и дневният таймер 
влиза в действие.
WKT1 - работи в деня на настройване
WKT2 - работи в деня след деня на настройване

Когато температурата достигне новата зададена стойност, термостатът 
паузира работата на климатика.  След 1 час температурата ще се вдигне с 
1 °C при охлаждане, или ще се намали с 1 °C при отопление. Това Ви 
позволява да пестите енергия без да жертвате комфорт.

A) КАК СЕ НАСТРОЙВА ТАЙМЕРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
1. Натиснете TIMER бутона и изберете таймер.
2. Натиснете SET бутона докато ON започне да мига.
3. Натиснете бутона + или -  за да селектирате желаното

време.
4. Натиснете  SET бутона за да активирате таймера.

B) КАК СЕ НАСТРОЙВА ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
1. Натиснете TIMER бутона и изберете таймер.
2. Натиснете SET бутона докато OFF започне да мига.
3. Натиснете бутона + или -  за да селектирате желаното

време.
4. Натиснете  SET бутона за да активирате таймера.

NOTE:
1. По време на работа на уикенд таймер, дневните не се
изключват.
2. WK таймерите трябва да се реактивират всеки уикенд.

Зададена темп. Стайна темп. Стайна темп.
ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ

1 час        1 час           ВРЕМЕ
1 час        1 час           ВРЕМЕ

ОТОПЛЕНИЕ
Зададена темп.
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Натиснете бутона за да зададете ламелата да се движи автоматично.
Ако натиснете бутона отново, ламелата спира веднага.

При висока влажност в помещението, в режим Охлаждане или Отопление, 
насочете вертикалните ламели напред.
Ако се насочат в крайно лява или крайно дясна позиция, може да се образува 
конденз и да прокапе.

Не мърдайте ламелите с ръка, докато климатика работи. 

Използвайте бутона        от дистанционното, за да настроите позицията на 
ламелата. Ако я преместите ръчно, реалната позиция на ламелата и 
позицията зададена от дистанционното, няма да съвпадат. Ако това се 
случи, изключете климатика, изчакайте ламелата да се прибере и тогава го 
включете отново.  Позицията на ламелата трябва да се нормализира. 

НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

 за активирате хоризонталната ламела. Ако 
натиснете бутона отново, ламелата спира веднага. (Само за определени 
модели.) 

C) ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДНЕВНО ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ
1. Натиснете TIMER бутона и изберете таймер.
2. Натиснете SET бутона докато OFF започне да мига.
3. Натиснете бутона + или - за да селектирате желаното време.
4. Натиснете SET бутона отново, докато OFF започне да мига.
5. Натиснете бутона + или - за да селектирате желаното време.
6. Натиснете SET бутона за да активирате таймера.

D) КАК СЕ ИЗЧИСТВА ТАЙМЕРА
1. Натиснете TIMER бутона и изберете таймера, който искате да изчистите.
2. Натиснете CLEAR бутона, за да изчистите всички зададени операции.

БЕЛЕЖКА:
Ако процедурата по настройването на таймера не се приключи с 
натискане на SET бутона, в рамките на 15 секунди, настройките 
ще се отменят и ще се върнат предишните.
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Натиснете бутона

ВНИМАНИЕ
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ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ (ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)
Функцията намалява изразходваната енергия като намалява максималната 
консумирана мощност.
1. Натиснете продължително SLEEP/ECO бутона.
2. За ECO функцията няма икона на дисплея на дистанционното. Дисплеят
на вътрешното тяло  ще изпише ECO на мястото на температурата.
3. Натиснете продължително SLEEP/ECO бутона отново, за да излезете от
икономичен режим.

ФУНКЦИЯ ЙОНИЗАТОР (ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)

Натиснете за кратко бутона ION/CLEAN, символът      ще се появи и 
изчезне, което индикира, че вътрешното тяло изпълнява функцията на 
йонизатора. Натиснете за кратко бутона отново, за да спрете фуцкията  
на йонизатора.

ОПЕРАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

Операция Почистване изсушава топлообменника на вътрешното тяло, 
предотвратявайки образуването на мухъл. Натиснете продължително  
ION/CLEAN бутона, символа      ще се появи и изчезне, което индикира, 
че вътрешното тяло изпълнява функцията "Почистване".
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БЕЛЕЖКИ:
Някой функции на дистанционното няма да са валидни, ако Вашия климатик 
не ги поддържа! Ако извадите батериите за повече от 10 секунди, 
дистанционното ще се рестартира. Натискайки бутоните "     " и "     " 
едновременно, когато дистанционното е изключено, ще промени мерната 
единица за градусите на дисплея от Целзий на Фаренхайт.
Когато климатика работи в режим отопление и зададената температура е 
17 ℃,  натиснете бутона “-“ два пъти в рамките на 2 секунди, за да 
активирате отопление при 8 градуса. Дисплея на вътрешното тяло ще 
показва 8 ℃
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ВНИМАНИЕ: 
Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. За повече 
информация се свържете с Вашия местен представител или производителя. 

AIRWELL RESIDENTIAL SAS
3 Avenue du Centre - Les Quadrants - Bâtiment A 
78280 Guyancourt - France
www.airwell-pro.com
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