
 
ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР – БЪЛГАРИЯ ООД 

 

 

 
 
 
 A/A DC ИНВЕРТОР U-MATCH – УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИЦИ  
 
4     КОНТРОЛЕР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ  
 
4.1  Външен вид. 
 

 
 

 
 
4.1.1 Дисплей (технология с течни кристали – LCD) на контролера. 
              

 
 



 
4.1.2 Указания за индикацията на дисплея LCD:  
 
№. ОПИСАНИЕ: Инструкции относно съдържанието на индикацията: 
1 Swing  Функция за автоматично движение на клапите (Swing) 
2 Air * Функция за обмен на въздуха 
3 Sleep  Режим “Stand-by””  
4 Running mode   Работен режим на вътрешното тяло (автоматичен режим) 
5 Cooling  Режим на охлаждане 
6 Dry  Режим на изсушаване или обезвлажняване 
7 Fan  Режим на вентилатор 
8 Heating  Режим на отопление 
9 Defrost  Режим на размразяване 
10 Gate-control  card*  Функция „Gate-control” 
11  Lock  Блокирано състояние  
12  Shield  Състояние на екраниране – (бутоните, температурата, включване 

и изключване, режим или запаметяване са екранирани от 
контролиране от голямо разстояние)  

13  Turbo  Състояние на турбо-функция 
14  Memory  Състояние на паметта (вътрешното тяло възобновява състоянието 

си с първоначалните настройки след спиране на 
електрозахранването и включването му) 

15  Twinkle  Примигване, когато устройството е включено без да има 
задействане на бутони 

16  Save  Състояние на икономично изразходване на енергия 
17  Temperature  Околна температура / задаване на стойност на температурата 
18  E-Heater*  Обозначение за включване на Е-нагревател 
19  Blow  Индикация за обдухване 
20  Timer  Таймер-индикация  
21  Quiet Състояние на покой (два вида: покой и автоматичен покой) 
Забележки: Функциите, които са обозначени със звездичка (*), са резервирани за останалите 
модели и  те не са приложими за моделите, посочени в настоящето Ръководство.    
 
      Таблица 4.1  
 
4.2 Бутони  
 
4.2.1 Сребрист екран с бутони   
 

 
    Фигура 4-2-1 Сребрист екран с бутони  
 



 
4.2.2 Инструкции за използването на бутоните  
 
  Номер:         ОПИСАНИЕ:              Предназначение на бутоните: 

1  
Enter/cancel 

(1)Избиране на функция и отказване; 
(2)Натиснете го за 5 сек. за запитване за външната  
температурата 

2 
 
 

▲  (1)Задаване на работна температура на 
вътрешното тяло, в обхвата 16~30 градуса по 
Целзий; 
(2)Настройка на таймера, в обхвата 0,5-24 часа; 
(3)Превключване между покой и автоматичен покой.  

6 ▼ 

3 Fan    Задаване на висока/средна/ниска скорост на 
вентилатора 

4  
Mode  

  Задаване на режим охлаждане / отопление/ 
вентилатор / изсушаване (обезвлажняване) на 
вътрешното тяло 

5  
Function  

  Превключване между тези функции - обмен на 
въздуха / режим на заспиване / турбо / 
запаметяване/ Е-нагревател / духане / покой 

7 Timer    Настройка на таймера 
8 On/off    Включване / Изключване 

4 Mode и  
2 ▲ 

   

Функция  
памет 

  Натиснете Mode и  ▲ за 5 секунди в изключено 
състояние на устройството, за да въвеждане / 
отказване (анулиране) на функцията за 
запаметяване (ако паметта е настроена, 
вътрешното тяло ще възстанови първоначалните 
настройки след спиране на електрозахранването и 
включването му. Ако не е била настроена, 
вътрешното тяло по подразбиране ще премине към 
възстановяване след спиране на тока. Функцията  
за запаметяване по подразбиране ще се изключи. 

    2 ▲ и  
 6 ▼ 

Блокиране   При стартирането на устройството без наличие на 
повреда или състояние “Изключено”, натиснете 
клавишите ▲ и  ▼ едновременно в продължение на 
5 секунди за състоянието на блокиране. В този 
случай, каквито и да било от останалите бутони 
няма да реагират при натискане. Натиснете отново 
клавишите ▲ и  ▼ в продължение на 5 секунди, за 
да излезете от състоянието на блокиране. 

4 Mode и  
5 Function 

Запитване и задаване 
на адрес на жичния 

контролер 

  В състояние “Изключено” на устройството, 
натиснете бутона 4 Mode / Function в продължение 
на 5 секунди, за да зададете адрес. 

 
 

5 Function и  
7 Timer  

Задаване на околната 
температура – датчик – 

три степени за 
скоростта на 

вентилатора на 
вътрешното тяло 

  В състояние “Изключено” на устройството, 
натискайте бутоните Function и Timer 
непрекъснато в продължение на 5 секунди, за да 
преминете към менюто за диагностициране на 
грешките. Натиснете бутона Mode за настройване 
на параметрите за задаване и бутоните ▲ и  ▼, за 
да зададете действителната стойност.   

 



 
  Номер:         ОПИСАНИЕ:              Предназначение на бутоните: 

 
 

5 Function  
и 6 ▼ 

 
 

Запитване за 
исторически грешки  

  Натискайте непрекъснато бутоните Function и ▼ в 
продължение на 5 секунди, за да преминете в 
състояние на запитване.   В това състояние, 
натиснете бутона Enter/cancel, за да прекратите, 
или автоматично ще последва прекратяване, ако не 
се извършват никакви операции с бутона в 
продължение на 30 минути.  

 
4.3 Монтаж на жичния контролер и диагностициране по проекта 
  
4.3.1 Монтаж на жичния контролер  
                        

                          Открито тяло, открит кабел 

 

Дистанционно 
управляващо 
устройство 

(контролер) 

 

 

 

Скоба 

 
     Фигура 4.3.1: Фигура 1 Повърхностен монтаж на кабела  
                        

                          Открито тяло, скрит кабел 

 
Дистанционно 
управляващо 
устройство 

(контролер) 

 

 
 

 

 

 

Проходен отвор 

 
     Фигура 4.3.2: Фигура  2 Скрит монтаж на кабела   

 
         Фигура 4.3.3: Чертеж за монтажа на жичния контролер   



 
Номер: 1 2 3 4 5 

 

ОПИСАНИЕ: 
Базова кутия 
на гнездото, 
монтирана в 

стената 

Дънна плоча 
на 

контролера 

Винт 

M4X25 

Преден 
панел на 

контролера 

Винт 
ST2.2X6.5  

 
            Фигура 4.3.3: Чертеж за монтажа на жичния контролер.  
 
 По време на инсталирането на жичния контролер трябва да обърнете внимание на 
следните моменти: 
 
1. Прекъснете електрозахранването на силовия кабел, поставен в монтажното отверстие на 
стената, преди да пристъпите към монтажа. Забранено е всички етапи от тази процедура да 
се извършват под напрежение.  
 
2. Прокарайте четирижилния усукан кабел през монтажното отверстие и след това – 
правоъгълното отверстие откъм задната страна на дънната плоча на контролера.  
 
3. Свържете дънната плоча на контролера върху повърхността на стената и след това я 
закрепете през монтажните отвори с помощта на винтовете M4X25.  
 
4. Прокарайте четирижилния усукан кабел през правоъгълното отверстие в прореза за 
контролера и свържете лицевия панел и дънната плоча на контролера заедно.  
 
5. В заключение, закрепете лицевия панел на контролера и дънната плоча с винтове 
ST2.2X6.5.  
 

      ВНИМАНИЕ:  
 
 По време на свързването на проводниците, обърнете специално внимание на 
следните компоненти, за да се избегне възникването на електромагнитни смущения и даже 
повреждане на устройството.  
 
1. За гарантиране на нормалните комуникации с устройството, сигналните вериги и 
комуникационните връзки на жичния контролер трябва да бъдат отделени от захранващите 
кабели и вътрешните / външните съединителни линии. Между тях трябва да се предвиди 
минимално разстояние 20 cm.  
 
2. Ако устройството се инсталира в място, където съществуват електромагнитни смущения, 
сигналните вериги и комуникационните връзки на жичния контролер трябва да бъдат 
екранирани чрез усукани чифтове.  
 
4.3.2 Диагностициране по проекта   
 
 Запитване за адреса на жичния контролер: Натиснете едновременно бутоните 
Function и Mode в продължение на 5 секунди в състояние “Изключено” на устройството, 
след което течностно-кристалният (LCD) дисплей ще покаже номера на адреса на жичния 
контролер. 
 



 
 Задаване на адреса на жичния контролер: Натиснете едновременно бутоните 
Function и Mode в продължение на 5 секунди. В този случай, течностно-кристалният (LCD) 
дисплей ще покаже номера на адреса. След това натиснете бутона ▲ или ▼, за да 
зададете адрес (Номер на адреса: 1 - 16). След това, натиснете бутона Enter/cancel, за да 
потвърдите.  
 
 Адресите на жичния контролер се използват при централизираното управление на 
жичния контролер. Запитването и задаването на адреса на жичния контролер е показано на 
Фигура 4.3.4 по-долу:  
 
 

 
 Състояние ИЗКЛ. на устройството                     №_ на адрес на оборудване               Натиснете бутон  “ ” или “ ” за 
регулиране 
              

 
                                                                          Връщане в състояние ИЗКЛ.            Натиснете бутон  “Enter * Cancel” за 
потвърждаване 

 
 Фигура 4.3.4: Запитване и задаване на адреса на жичния контролер   
 
4.4 Инструкция за работа  
 
4.4.1 On/Off (Включване / Изключване) 
 
 Натиснете бутона On/Off, за да включите устройството.  
 
 
 Натиснете този бутон повторно, за да изключите устройството.  
 
 
 Забележка: Състоянието, което е показано на Фигура 4.4.1, показва състояние 
“Изключено” на устройството след задействането му.  
 
 Състоянието, което е показано на Фигура 4.4.2, показва състояние “Включено” на 
устройството след задействането му.  



 
 

  

      Фигура 4.4.1 Състояние “Изключено”  
на устройството 

       Фигура 4.4.2 Състояние “Включено”  
на устройството 

 
 
 
4.4.2 Задаване на режима  
 
 В състояние “Включено” на устройството, натиснете бутона Mode, за да можете да 
превключвате режимите на работа в следната последователност:  
 
 
 
 

 

 

→ Автоматично → Охлаждане  → Изсушаване → Вентилатор  → Отопление  

   ↑                                                                                                 ↓ 
    ←    ←     ←     ←     ←     ←     ←   ←   ←   ←   ←   ←   ←    ←  

  

 
 
 
4.4.3 Задаване на температурата  
 
 Натиснете бутона  или  за увеличаване или за намаляване на задаваната 
температура  в състояние “Включено” на устройството. Ако натиснете едновременно двата 
бутона, температурата ще се увеличава или намалява с 1°C на всяка половин секунда.  
 
 В режимите на охлаждане, изсушаване, вентилатор и отопление, обхватът за 
задаване на температурата е 16°C~30°C.  
 
 В режим Auto, не е възможно задаване на температурата.   
 
 (Както е показано на Фигура 4.4.3.) 
 



 
 
                Фигура 4.4.3  
 
4.4.4 Задаване на скоростта на вентилатора   
 
 Натиснете бутона Fan, скоростта на вентилатора на вътрешното тяло ще се променя 
както следва:  
 (Както е показано на Фигура 4.4.4.)  
 
 

 

 

Автоматично → Ниска → Средна → Висока→ 
↑                                                                              ↓ 
←    ←   ←   ←   ←   ←    ←   ←   ←   ←   ←   ←  
← 
 

 
     Фигура 4.4.4  
 
4.4.5 Функция за управление на автоматичното движение на клапите (Swing) 
 
 В състояние “Включено” на устройството, натискайте бутона Function, докато 
устройството не влезе във функцията за управление на автоматичното движение на 
клапите (Swing) и след това натиснете бутона “Enter / cancel“, за да включите функцията за 
управление на автоматичното движение на клапите (Swing).  
 
 По време на действието на функцията за управление на автоматичното движение на 
клапите (Swing), натискайте бутона Function, докато устройството не влезе във функцията 
за управление на автоматичното движение на клапите (Swing) и след това натиснете 
бутона “Enter / cancel“, за да изключите функцията за управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing).  
 
 Настройването на функцията за управление на автоматичното движение на клапите 
(Swing) е показано на Фигура 4.4.5.  



 

 
 
  Включете устройството, без да 
включвате функцията за 
управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing). 

  Натиснете бутона Function за 
преминаване към функцията  
за управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing). 

  Натиснете бутона Enter / Cancel  
за включване на функцията за 
управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing). 

 

 
 
 
   Натиснете бутона Enter / Cancel 

за изключване на функцията за 
управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing). 

  Натиснете бутона Function за 
преминаване към функцията за 
управление на автоматичното 
движение на клапите (Swing). 

 
 
     Фигура  4.4.5  
 
4.4.6 Настройване на таймера   
 
 Натиснете бутона Timer за изключване на таймера на устройството. В състояние 
“Изключено" на устройството, натиснете бутона Timer, за да включите таймера на  
устройството по същия начин.  
 
 Включване на таймера: В състояние “Изключено" на устройството без настройване 
на таймера, при натискане на бутона Timer, дисплеят ще показва xx. Hour, при мигаща 
индикация ON. В този случай, натиснете бутона  или  за настройване на таймера за 
включване и след това натиснете бутона Timer, за да потвърдите. Ако бутонът Mode бъде 
натиснат преди натискането на бутона Timer за потвърждаване, режимът на таймера ще се 
превключи в режим на задаване на състоянието за изключване на таймера. В този случай, 
LCD дисплеят ще показва xx. Hour, при мигаща индикация OFF.  
 
 В този случай, натиснете бутона  или  за настройване на изключването на 
таймера и след това натиснете бутона Timer за потвърждаване. Когато LCD дисплеят 
показва xx. Hour On Off, xx. Hour означава времето на включване на таймера, но времето 
за изключването на таймера няма да се показва.  



 
 Изключване на таймера: В състояние “Включено" на устройството без настройване 
на таймера, при натискане на бутона Timer, дисплеят ще показва xx. Hour, при мигаща 
индикация OFF. В този случай, натиснете бутона  или , за да настроите таймера, след 
което натиснете бутона Timer за потвърждаване. Ако бутонът Mode бъде натиснат преди 
натискането на бутона Timer за потвърждаване, режимът на таймера ще се превключи в 
режим на задаване на състоянието за изключване на таймера. В този случай, LCD дисплеят 
ще показва xx. Hour, при мигаща индикация ON. В този случай, натиснете бутона  или   
за настройване на включването на таймера и след това натиснете бутона Timer за 
потвърждаване. Когато LCD дисплеят показва xx. Hour On Off, xx. Hour означава времето 
на изключване на таймера, но времето за включването на таймера няма да се показва.  
 
 Анулиране на таймера: След настройването на таймера, при натискане на бутона  
Timer, LCD дисплеят няма да показва xx. Hour, така че настройването на таймера.  
 
 Настройване на изключването на таймера в състояние “Включено” на устройството - 
както е показано на Фигура 4.4.6.  
 

 
 
 Включете устройството,  
без да настройвате таймера. 

  Натиснете бутона Timer  
за настройката.  

  Натиснете бутон  или  за 
задаване на времето.  

 
 

 
 
 
  Натиснете бутона Timer за 
потвърждаване на настройката на 
таймера. 

  Натиснете бутон  или   
за задаване на времето.  

  Натиснете бутона Mode за 
превключване към задаване  
на  времето за включване.   

 
 

Фигура  4.4.6 Настройване на таймера в състояние “Включено” на устройството. 
 



 Обхват на таймера: 0,5 - 24 часа. При всяко натискане на бутона  или  задаваното 
време ще се увеличава или намалява с по 0,5 часа. При продължително натискане на който 
и да било от двете бутона, задаваното време автоматично ще се увеличава или намалява с 
по 0,5 часа на всеки 0,5 секунди.  
 
 Забележка:  
 

1. Ако и двете времена – времето на включване и времето на изключване са били 
зададени при включен интерфейс на устройството, жичният контролер ще показва 
само времето на изключване. Ако и двете времена – времето на включване и 
времето на изключване са били зададени в изключено състояние, ще се показва 
само времето на включване.  
 
2. Времето на включване във включено състояние на устройството се отмерва от 
времето на изключване на устройството, а времето на изключване се отмерва от 
времето на включване на устройството.  

 
 
4.4.7 Настройване на обмена на въздуха (Air Exchange)*  
 
 Включване на функцията за обмен на въздуха:  
 
 В състояние “Включено” на устройството, натиснете бутона Function, за да 
преминете към настройката на тази функция (символът Air ще примигва). AIR 1 се показва 
при индицираното място за околната температура (888) - (последният режим AIR ще се 
индицира след настройката). Натиснете бутона  или   за настройване на режима за 
обмен на въздуха. Натиснете бутона Enter / Cancel,  за да включвате / изключвате 
функцията за обмен на въздуха. След включването на тази функция ще се покаже 
символът Air.  
 
 Съществуват десет режима за AIR, но само един или два от тях се подчиняват на 
дистанционно управление.  
 
 Обърнете се към следните по-подробни данни:  
 
 1. Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът за 
пресен въздух работи в продължение на 6 минути.  
 
 2.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 12 минути.  
 
 3.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 18 минути.  
 
 4.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 24 минути.  
 
 5.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 30 минути.  
 
 6.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 36 минути.  
 
 7.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 42 минути.  
  



 8.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 48 минути.  
 
 9.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи в продължение на 54 минути.  
 
 10.Устройството работи непрекъснато в продължение на 60 минути, а вентилът  
за пресен въздух работи винаги.  
 
 Изключване на функцията за обмен на въздуха: По време на функцията Air, 
натиснете бутона Function, за да преминете към функцията Air. В този случай, символът за 
обмен на въздуха ще примигва, след което натиснете бутона Enter / cancel,  за да 
изключите тази функция. Впоследствие символът за обмен на въздуха ще изчезне.  
 
 Настройването на обмена на въздуха (Air Exchange) се извършва, както е показано 
на Фигура 4.4.7:  
 

 
 
 
  Включете устройството, без да 
включвате обмена на въздуха. 

  Натиснете бутона Function  
за преминаване към режима  
за обмен на въздуха.                                                                                                                               

  Натиснете бутон  или  за 
задаване на режима на обмен  
на въздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

 
 
  Натиснете бутона Enter / Cancel 
за изключване на функцията за 
обмен на въздуха.                                                                                                                                                                                 

  Натиснете бутона Function  
за преминаване към режима  
за обмен на въздуха.                                                                                                                               

  Натиснете бутона Enter / Cancel 
за включване на функцията за 
режима за обмен на въздуха.                                                                                                                              

 
 
    Фигура 4.4.7 Настройване на обмена на въздуха  



 
 Забележка:  
 
 В режима на обмен на въздуха, при натискане на бутона Function, или ако не се 
извършват никакви операции в продължение на 5 секунди след последното задействане на 
бутона, системата ще напусне режима на настройка на обмена на въздух и текущата 
информация за икономия на енергия няма да бъде запаметена.  
 
 
4.4.8 Настройване на режима за заспиване (Sleep) 
 
 Включен режим за заспиване (Sleep): В състояние “Включено” на устройството, 
натиснете бутона Function  за преминаване към функцията “sleep”, след което натиснете 
бутона Enter/cancel, за да включите функцията за заспиване.  
 
 Изключен режим за заспиване (Sleep): По време на включено състояние на 
заспиване, натиснете бутона Function, за да преминете към функцията “sleep”, след което 
натиснете бутона Enter / cancel, за да изключите тази функция.  
 
 Настройването на режима за заспиване е както е показано на Фигура 4.4.8:  
 
 

 
 
 
  Включете устройството,  
без да включвате функцията  
за заспиване.                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Натиснете бутона Function за 
преминаване към функцията за 
заспиване.                                                                                                                                                                                            

  Натиснете бутона Enter / Cancel 
за включване на функцията за 
заспиване.                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
    Натиснете бутона Enter / Cancel 

за изключване на функцията за 
заспиване.                                                                                                                                                                                                                                           

   Натиснете бутона Function за 
преминаване към функцията за 
заспиване.                                                                                                                                                                                                                                                     

 
       Фигура 4.4.8 Настройване на режима за заспиване (Sleep) 



 

 Настройката на режима за заспиване (Sleep) се изчиства след спиране на 

електрозахранването поради повреда и възстановяването му. Функцията за заспиване не 

действа в режимите на вентилатор и автоматично.  

 

 

 Забележка:  

 

 

 В режимите на охлаждане и изсушаване, когато устройството е било под действието 

на функцията за заспиване в продължение на един час, зададената температура ще се 

увеличи с 1°C и с още 1°C през следващия един час. След това, устройството ще 

функционира при тази температура. В режим на отопление, когато устройството е било под 

действието на функцията за заспиване в продължение на един час, зададената 

температура ще се намали с 1°C и с още 1°C през следващия един час.  

 

 След това, устройството ще функционира при тази температура.  

 

 

 

4.4.9 Настройване на Функцията Turbo  

 

 Функция TURBO: Устройството при високата скорост на вентилатора може да 

реализира бързо охлаждане или затопляне, така че температурата в помещението бързо 

да достигне зададената температура.  

 

 

 В режимите на охлаждане или нагряване, натискайте бутона Function, докато 

устройството не премине към режима на функцията TURBO, след което натиснете бутона 

Enter / cancel,  за да включите функцията TURBO.  

 

 

 По време на функцията TURBO, натиснете бутона Function, докато  устройството не 

премине към режима на функцията TURBO, след което натиснете бутона Enter / cancel,   

за да прекратите функцията TURBO.  

 

 

 Настройването на режима за функцията TURBO е както е показано на Фигура 4.4.9:  
 



 

 
 
     Включете устройството,  
без да включвате функцията  
TURBO.                                                                                                                                                                                                                                             

   Натиснете бутона Function за 
преминаване към функцията 
TURBO.                                                                                                                                                                                                                                                 

   Натиснете бутона Enter / Cancel 
за включване на функцията 
TURBO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 
    Натиснете бутона Enter / Cancel 

за изключване на функцията 
TURBO. 

   Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията 
TURBO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
      Фигура 4.4.9 Настройване на режима за функцията Turbo  
          

 Забележка:  
 
 1. Функцията TURBO ще се изключи при възникване на неизправност в 
електрозахранването и след възстановяването му. В режимите на изсушаване, вентилатор 
и автоматично, функцията TURBO не може да бъде настройвана и символът за TURBO 
няма да присъства на индикацията.  
 
 2. Функцията TURBO автоматично ще се прекрати след задаване на функцията 
Quiet.  
 
 
4.4.10 Настройване на функцията SAVE   
 
 Функция за икономично изразходване на енергия: задаването на икономично 

изразходване на енергия може да застави климатика да работи в по-тесен обхват на 

температури, чрез задаване на долна гранична стойност за програмираната температура 

при охлаждане или режим на изсушаване, и чрез задаване на горна гранична стойност за 

програмираната температура в режим на отопление.  
 



 
 Функция за икономично изразходване на енергия в режим на охлаждане 
 
 В състояние “Включено” на устройството и в режим на охлаждане или изсушаване, 
натиснете бутона Function за преминаване към функцията за икономично изразходване на 
енергия, при мигане на SAVE. Натискайте бутон  или   за настройване на долната 
гранична стойност за програмираната температура в режим на охлаждане.  
 
 След това натиснете бутона Enter / Cancel, за да включите  функцията за 
икономично изразходване на енергия в режим на охлаждане.  
 
 
 Функция за икономично изразходване на енергия в режим на отопление  
 
 При състояние “Включено” и в режим на отопление на устройството, натиснете 
бутона Function за преминаване към функцията за икономично изразходване на енергия, 
при мигане на SAVE.  
 Натиснете бутона Mode за преминаване към функцията за икономично изразходване 
на енергия и след това натиснете бутон  или   за настройване на горната гранична 
стойност за програмираната температура в режим на отопление.  
 
 След това, натиснете бутона Enter/Cancel, за да включите функцията за икономично 
изразходване на енергия в режим на отопление.  
 
 След като функцията за икономично изразходване на енергия е била включена, 
натиснете бутона Function за преминаване към функцията за икономично изразходване на 
енергия и натиснете бутона Enter / cancel,  за да прекратите тази функция.  
 
 Настройването на режима за функцията за икономично изразходване на енергия е 
както е показано на Фигура 4.4.10.  
 
 

 
 
 
   Включете устройството,  
без да включвате функцията  
за икономично изразходване  
на енергия. 

  Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията  
за икономично изразходване на 
енергия. 

  Натискайте бутон  или   
за настройване на долната 
гранична стойност за 
програмираната температура  
в режим на охлаждане. 

 
 
 



 
 
 
   Натиснете бутона Enter/Cancel, 
за да включите функцията за 
икономично изразходване на 
енергия в режим на отопление. 

   Натискайте бутон  или   
за настройване на горната 
гранична стойност за 
програмираната температура  
в режим на отопление. 

    Натиснете бутона Mode за 
превключване към функцията  
за икономично изразходване  
на енергия в режим на отопление.   

 
     Фигура 4.4.10 Настройване на режима за функцията  
    за икономично изразходване на енергия 
 
 Забележка:  
 

1. В режим на автоматична работа при включена функция за икономично 

изразходване на енергия, устройството ще бъде заставено да напусне режима на 

автоматична работа и да премине към текущия режим на работа, след задаване на 

икономично изразходване на енергия, функцията за заспиване  (sleep) ще бъде 

отменена.  

 

2. В режим на икономично изразходване на енергия, при натискане на бутона 

Function или ако не се извършва никаква дейност в продължение на пет секунди 

след последното задействане на бутона, системата ще излезе от режима на 

настройване на функцията за икономично изразходване на енергия и текущата 

информация няма да бъде запаметена.  

 

3. При възникване на неизправност в електрозахранването и след възстановяването 

му, настройките на функцията за икономично изразходване на енергия  функция ще 

бъдат запаметени.  

 

4. Долната гранична стойност в режим на охлаждане е 16°C, а горната гранична 

стойност в режим на отопление е 30°C.  

 

5. След  настройване на функцията за икономично изразходване на енергия, ако 

зададената температура е извън обхвата за дадения режим, ограничената стойност 

ще се наложи.  

 
 



4.4.11 Настройване на режима E-HEATER (Е-нагревател) *  
 
 E-HEATER (Е-нагревател): в режим на отопление е позволено включването на E-
heater с оглед на подобряване на ефективността.  
 
 Ако включването на режим на отопление е било посредством задействане на бутон, 
спомагателната функция за електрическо нагряване ще се включи автоматично.  
 
 Натиснете бутона Function в режим на отопление, за да преминете към 
спомагателната функция за електрическо нагряване, при мигаща индикация за E-HEATER, 
и натиснете бутона Enter / cancel, за да включите тази функция. В този случай ще се 
индицира E-HEATER, което означава, че е разрешено включването на E-heater.  
 
 Ако спомагателната функция за електрическо нагряване е включена, натиснете 
бутона Function, за да потвърдите, или натиснете бутона Enter / cancel,  за да анулирате. 
 В този случай, няма да има индикация за E-HEATER, което означава, че е забранено 
включването на E-heater.  
 
 Настройването на режима за тази функция е показано на Фигура 4.4.11 по-долу:  
 

 
 
   Спомагателната функция за 
електрическо нагряване ще се 
включи автоматично в режим на 
отопление. 

   Натиснете бутона Function  
за преминаване към 
спомагателната функция за 
електрическо нагряване. 

   Натиснете бутона Enter / Cancel, 
за да изключите спомагателната 
функция за електрическо 
нагряване. 

 
 

 Натиснете бутона Enter / Cancel, 
за да изключите спомагателната 
функция за електрическо 
нагряване. 

Натиснете бутона Function  
за преминаване към 
спомагателната функция за 
електрическо нагряване. 

 

    Фигура  4.4.11 Настройване на спомагателната функция  
    за електрическо нагряване  



 
 
 Забележка:  
 
 E-HEATER не може да се настройва в режимите на охлаждане, изсушаване и 
вентилатор, символът за E-HEATER няма да се индицира. Настройката е показана на 
Фигура 4.4.11.  
 
 
4.4.12 Настройване на функцията за обдухване (Blow)  
 
 Функция BLOW: След изключване на устройството, водата в изпарителя на 
вътрешното тяло ще се изпарява автоматично, за да се избегне образуването на плесен.  
 
 В режимите на охлаждане и изсушаване, натискайте бутона Function, докато 
устройството не премине в режима на функцията BLOW, при мигаща индикация за BLOW, 
след което натиснете бутона Enter / cancel, за да включите тази функция.  
 
 В режима BLOW, натискайте бутона Function, докато устройството не премине в 
режима на функцията BLOW, и след това натиснете бутона Enter /cancel, за да анулирате 
тази функция.  
 
 Настройването на функцията BLOW е показано на Фигура 4.4.12  
 
 

 
 
   Включете устройството,  
без да включвате функцията 
BLOW. 

  Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията 
BLOW. 

   Натиснете бутона Enter / Cancel, 
за да включите функцията BLOW. 

 

 
 

    Натиснете бутона Enter / Cancel, 
за да изключите функцията BLOW. 

  Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията 
BLOW. 

 

       Фигура 4.4.12 Настройване на функцията Blow   



 
 Забележка:  
 

1.След настройката на функцията BLOW, изключете устройството посредством 
натискане на бутона On/Off върху дистанционното устройство за управление 
(контролера), вентилаторът на вътрешното тяло ще работи на ниска скорост в 
продължение на десет минути. (Ще има индикация BLOW).  
 
Междувременно, ако  функцията BLOW бъде анулирана, вентилаторът на 
вътрешното тяло ще бъде изключен веднага.  
 
2.Функцията BLOW не се предоставя в режимите на работа вентилатор и отопление.  

 
4.4.13 Настройване на функцията за тих режим (Quiet)  
 
 Функцията Quiet включва два вида режим: QUIET и AUTO QUIET.  
 
 Натискайте бутона Function, докато устройството влезе в режим на настройка на 
функцията за тих режим, Quiet или Auto Quiet ще примигва.  
 
 В този случай, натиснете бутона  или   за превключване между Quiet и Auto 
Quiet, след което натиснете бутона Enter / cancel, за да включите тази функция.  
 
 В тих режим, натискайте бутона Function, докато устройството влезе в  тих режим.  
 В този случай, иконката за Quiet или Auto Quiet ще мига, след което натиснете 
бутона Enter / cancel, за да прекратите тази функция.  
 
 Настройването на функцията за тих режим (Quiet) е показано на Фигура 4.4.13.  
  
 

 
 

 
    Включете устройството,  
без да включвате функцията Quiet. 

   Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията 
Quiet. 

      Натискайте бутон  или   
за превключване между функцията 
Quiet и функцията Auto Quiet.  

 
 



 

 
 
 
  Натиснете бутона Enter / Cancel, 
за да изключите функцията Quiet. 

    Натиснете бутона Function  
за преминаване към функцията Quiet. 

  Натиснете бутона Enter / 
Cancel, за да включите 
функцията Quiet. 

 
 
      Фигура 4.4.13 Настройване на функцията за тих режим (Quiet)  
 
 
 Забележка:  
 

1. По време на функцията за тих режим (Quiet), скоростта на вентилатора не 
позволява да бъде настройвана.  
 
2. При включването на функцията Auto Quiet, устройството ще премине към 
състояние на работа в тих режим в зависимост от разликата в температурата – 
между температурата в помещението, и зададената температура. В този случай, 
скоростта на вентилатора не позволява да бъде настройвана. Ако разликата в 
температурата между температурата в помещението и зададената температура  е 
по-голяма или равна на 4°C, вентилаторът ще запази текущата си скорост; при  
разлика в температурата между 2°C  и  3 градуса, скоростта на вентилатора ще бъде 
намалена с една степен, но ако се намира в минималната си степен, настройването 
ще бъде невъзможно. Ако разликата в температурата между температурата в 
помещението и зададената температура  е по-малка или равна на 1°C, скоростта на 
вентилатора ще бъде на минималното си ниво.   
 
3. В режима Auto Quiet, скоростта на вентилатора не може да бъде увеличавана или 
намалявана. При ръчно настройване на скоростта на вентилатора, режимът Auto 
Quiet ще бъде прекратен.   
 
4. Функцията Auto Quiet не е достъпна в режимите на работа Вентилатор или 
Изсушаване. При спиране на електрозахранване с последващото му 
възстановяване, режимът Quiet по подразбиране ще бъде изключен.  
 
5. При задаване на функцията Quite, функцията Turbo ще бъде отменена.  

 
 



 
4.4.14 Диагностични Функции  
 
 В състояние “Изключено” на устройството, натискайте бутоните Function и Timer 
непрекъснато в продължение на пет секунди, за да преминете към менюто за 
диагностициране (debugging).  
 
 Натиснете бутона Mode за настройка на задаваните параметри и бутона  или , за 
да настроите действителната стойност.  
 
 
4.4.14.1 Настройване на сензора за температурата на околната среда   
 
 При задаване на диагностичния режим, натиснете бутона Mode, за да настроите  
температурата в показаното място 00, и натиснете бутона  или , за да настроите режима 
за задаване в мястото, показвано от таймера.  
 
 Съществуват 3 типа избор:  
 

(1) Температурата на околната среда вътре в помещението е тази при впускателното 
отверстие за рециклирания въздух (ще се показва 01 в мястото, показвано от 
таймера);  
 
(2) Температурата на околната среда  вътре в помещението е тази в мястото на 
екрана (ще се показва 02 в мястото, показвано от таймера); 
 
(3).Температурата за сензора  при впускателното отверстие за рециклирания въздух 
трябва да се избира в режимите на Охлаждане, Изсушаване и Вентилатор, като ще 
се показват показанията от сензора, а сензорът на жичното устройство за 
управление (контролера) ще бъде избран за режимите на отопление и Auto - (ще се 
показва 03 в мястото, показвано от таймера).  

 
 
4.4.14.2 Трите степени на скоростта на вентилатора на вътрешното тяло  
  
 В диагностичния режим, натиснете бутона Mode, за да настроите  температурата в 
показаното място 01 и натиснете бутона  или , за да настроите режима за задаване в 
мястото, показвано от таймера.  
 
 Съществуват 2 типа избор:  
 

(1) 3 ниски степени (течно-кристалният дисплей /LCD/ ще показва 01); 
(2) 3 високи степени (течно-кристалният дисплей /LCD/ ще показва 02). 

 
 Трите ниски степени отразяват високата, средната и ниската степени, докато трите 
високи степени отразяват свръх-високата, високата и средната степени.  
 
 Натиснете бутона Enter / Cancel, за да запаметите зададения параметър, и след 
настройката излезте от този режим. Ако не бъдат извършвани каквито и да било действия в 
продължение на 20 секунди, след като системата е реагирала на последното задействане 
на бутон в този интерфейс, системата ще излезе от това меню и ще се показва нормално 
състояние “Изключено”; като междувременно, текущата настройка няма да бъда 
запаметена.  



 
4.4.15 Други функции  

 

4.4.15.1 Функцията за блокиране (Lock) 

 

 При стартирането на устройството, без да има признаци за неправилното му 

функциониране, или в състояние “Изключено”, натиснете едновременно бутоните  и    

в продължение на 5 секунди, докато жичното устройство за управление (контролерът)  не 

влезе в състояние на блокиране (Lock).  

 

 В този случай, течно-кристалният дисплей /LCD/ ще показва  След това, натиснете 

отново тези два бутона едновременно в продължение на 5 секунди, за да излезете от 

състоянието на блокиране (Lock).  

 

 В състоянието на блокиране (Lock), каквито и да било други бутони няма въобще да 

реагират при натискане.  

 

 

4.4.15.2 Функция за запаметяване (Memory) 

 

 Превключване на паметта: в състояние “Изключено” на устройството, натиснете 

едновременно бутоните Mode и  в продължение на 5 секунди, за да превключвате 

режимите на паметта.  

 По време на режима на задаване на паметта, ще се показва Memory.  

 Ако тази функция не е била зададена, устройството ще бъде в състояние 

“Изключено” след неизправност на електрозахранването, последвана от възстановяването 

на електрозахранването.  

 

 Възстановяване на паметта:  

 Ако е бил зададен режим на паметта за жично устройство за управление 

(контролер), след неизправност на електрозахранването жичното устройство за управление 

(контролерът) ще се върне към първоначалното си работно състояние след 

възстановяването на електрозахранването.  

 

 

 Забележка:  

 

 Ще са необходими около 5 секунди за запаметяването на цялата информация, 

поради това е необходимо да не изключвате електрозахранването през това време – в 

противен случай запаметяването може да е неуспешно.  

 



 

4.4.15.3 Запитване за външната окръжаваща температура   

 

 В състояние “Изключено” на устройството, натиснете бутона Enter / Cancel в 

продължение на 5 секунди, ще се индицира външната окръжаваща температура в мястото 

за показване на температурата, след звука на щракването.   

 

 Това състояние за запитване ще бъде анулирано при натискането на който и да било 

бутон.  

 

 Ако не се извършва никакво действие в продължение на 20 секунди, състоянието за 

запитване ще бъде анулирано автоматично.  

 

 Забележка:  
 
 1. Тази функция ще бъде закрита след задействане в продължение на 12 часа при 

някои от моделите климатици, които не са оборудвани със сензори за външната 

окръжаваща температура. Необходимо е да направите справка с ръководството, за да 

разберете подробностите.   

 

 2. При възникване на неправилно функциониране на сензора за външната 

окръжаваща температура, тази функция ще бъде закрита след задействане в продължение 

на 12 часа.  

 

 

4.4.15.4 Запитване за грешки в миналото   

 

 Непрекъснато натискайте бутоните Function и  без блокиране в продължение на  5 

секунди в режим  за запитване. В това състояние, натиснете бутона Enter / Cancel,  за да 

прекратите, или ще има автоматично анулиране, ако не се извършва никакво действие с 

бутона в продължение на 30 минути.  

 В състояние на запитване, натиснете бутона Mode, за да настроите мястото за 

показване на температурата 00-04, след което натиснете бутон  или , за да накарате 

показваното място в таймера да показва кода за грешка.  

 При индициране на 2E1 в мястото за индициране на таймера, това означава 

задействане на защитата против повишено налягане в система 2.  

 

 

4.4.15.5 Избор на градуси по Целзий или Фаренхайт  

 

 В състояние “Изключено” на устройството, натискайте едновременно бутоните Mode 

и  в продължение на пет секунди, панелът за индикацията ще се превключва между 

Целзий и Фаренхайт.  



 

4.5 Индикации за грешки   

 

 При възникване на неправилно функциониране по време на работата на  системата, 

течно-кристалният дисплей /LCD/ ще показва кода на грешката в мястото за показване на 

температурата.  

 

 Когато съществува повече от един случай на неправилно функциониране по време 

на работата на  системата, кодовете за грешките ще се показват циклически.  

 Ако има системи с няколко вериги, номерът на системата на системата с неправилно 

функциониране  ще се показва преди двоеточието (но това не е валидно за единичните 

системи).  

 

 При възникване на неправилно функциониране по време на работата на  системата, 

изключете устройството и се обърнете за помощ към най-близкия дистрибутор.  

 

 Това, което е показано на Фигура 4.5.1, означава задействане на защитата против 

повишено налягане в система  2 при включено устройство.  

 
 

 
 
      Фигура 4.5.1  
 



 
    ЗНАЧЕНИЯ НА КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ:  
 
  

Код за грешка:             Място на неправилно функциониране:  

E1 Защита на компресора от високо налягане  

E2 Защита против замръзване в помещението   

E3 Защита на компресора при ниско налягане  

E4 Защита на компресора при висока температура на изхода  

E5 Защита на компресора против претоварване  

E6 Няма връзка между външното и вътрешното тяло   

E9 Защита против преливане на кондензирала вода  

F0 Неизправен датчик за околната температура на вътрешното тяло  
при отвора за рециркулационния въздух  

F1 Неизправен датчик на изпарителя  

F2 Неизправен датчик на кондензатора  

F3 Неизправен датчик за околната температура на външното тяло   

F4 Неизправен датчик за температурата на изхода   

F5 Неизправен датчик за околната температура на дисплея (или платката със 
светодиодите - LED)   

 
 

4.5 Размери  
 

 
 
 
 

 
 
                       


