APARAT DE AER CONDIȚIONAT
PREZENTAREA TELECOMENZII

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru
îmbunătățirea produsului. Consultați agenția de vânzări sau producătorul pentru
detalii.

CR143-RG58B
2020550A9314

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea aparatului nostru de aer
condiționat.
Înainte de utilizarea aparatului de aer condiționat, vă rugăm să citiți cu
atenție manualul.
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AUTO

AUTO COOL DRY HEAT FAN

OBSERVAȚIE:
Modelul butoanelor se bazează pe un model tipic și pot diferi puțin față de cel actual pe care l-ați
achiziționat, forma actuală prevalează.
Toate funcțiile descrise sunt efectuate de aparat. Dacă unitatea nu are nici o caracteristică, nici o operație
corespunzătoare nu va fi efectuată la apăsarea butonului respectiv de pe telecomandă.
Când există diferențe mari între "ilustrația telecomenzii la distanță" și "MANUALUL UTILIZATORULUI"
privind descrierea funcției, va prevala descrierea din "MANUALUL UTILIZATORULUI".
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Funcțiile butoanelor

ECO SET TEMP.

ON

1

Buton ON/OFF(
)
Acest buton PORNEȘTE și OPREȘTE
aerul condiționat.

2

Butonul UP(
)
Apăsați pe acest buton pentru a crește
temperatura setată sau orele de setare
ale temporizatorului.
Butonul DOWN(
)
Apăsați pe acest buton pentru a reduce
temperatura setată sau orele de setare
ale temporizatorului.

OFF

AUTO

Când aparatul de aer condiționat funcționează
în regim de încălzire cu temperatura setată de
17°C, apăsarea continuă a butonului ‘’
’’
de două ori va activa încălzirea cu 8 grade.
Afișajul unității interioare arată FP.

2
5

3

SET

3

ECO

MODE

Butonul FAN(
)
Utilizat pentru a selecta viteza ventilatorului în
patru trepte:
HIGH MED LOW AUTO

OBSERVAȚIE

4

Țineți apăsat acest buton timp de cel puțin
2 secunde pentru a activa / anula modul Silent
(silențios). Dacă compresorul operează la o
frecvență joasă, acest lucru poate duce la o
capacitate insuficientă de răcire și încălzire.
Apăsarea butonului Fan (ventilator) (
),
butonului MODE, butonului ON/OFF sau
ECO va anula funcția Silent.

6
7

ECO SET TEMP.

8
9
10
4

Butonul FAN(

ON

5

OFF

) (aplicabil la RG58B / BGE)
Se utilizează pentru oprirea sau pornirea caracteristicii
de auto-oscilație orizontală a fantei, sau pentru setarea
direcției dorite a fluxului de aer în sus / în jos. Fanta va fi
deplasată la o distanță de aproximativ 6o de fiecare dată
când apăsați butonul.
Dacă mențineți butonul apăsat mai mult de 2 secunde,
fanta va oscila, în mod automat, în sus și în jos.

AUTO

6

AUTO COOL DRY HEAT FAN

2
1

Butonul SET
Se utilizează pentru inițierea următoarelor funcții
în secvența de mai jos, în legătură cu (
)&
(
) butoanele.
Timer on

5

Fresh

(

3

SET

ECO

MODE

Timer off
Sleep

Self clean
Follow me

Indicați funcțiile opționale)

Apăsați butonul SET pentru a selecta funcția dorită,
simbolul selectat va clipi în zona de afișare, apoi
apăsați butonul (
) sau (
) pentru a confirma.

4
6

7

)(aplicabil pentru RG58E4 / BGEF)

Utilizat pentru oprirea sau pornirea caracteristicii
de auto-oscilație orizontală a fantei. Țineți apăsat
acest buton timp de 2 secunde pentru a porni / opri
auto-oscilația verticală a fantei.

8
9

Funcția SLEEP(
)
Poate menține cea mai confortabilă temperatură și
economisi energie. Această funcție este disponibilă
doar în modul COOL, HEAT sau AUTO.

10

)

Funcția FRESH(
) (opțional)
Când se inițiază funcția FRESH, Colectorul de Praf
cu Plasmă / Ionizator (în funcție de modele) este
alimentat și va ajuta la eliminarea polenului și a
impurităților din aer.

Utilizat pentru a selecta viteza ventilatorului în patru trepte:
AUTOMAT SCĂZUT MEDIU RIDICAT
Nu puteți comuta viteza ventilatorului în modul
AUTO sau DRY (uscat).
OBSERVAȚIE

Țineți apăsat acest buton timp de cel puțin 2 secunde
pentru a activa / anula modul Turbo. Funcția Turbo
permite aparatului să atingă temperatura prestabilită
la funcționarea în modul răcire sau încălzire în cel
mai scurt timp (dacă aparatul nu are implementată
această funcție, la apăsarea acestui buton nu se va
activa nici o operaţie corespondentă).

3

Buton Swing (

Buton Swing(

OBSERVAȚIE:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

1

Funcțiile butoanelor

Funcția SELF CLEAN (
) (opțional)
În modul SELF CLEAN, aparatul de aer
condiționat va curăța și usca automat
Evaporatorul și îl va păstra la fel de curat
pentru următoarea operație.
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Funcțiile butoanelor

ECO SET TEMP.

ON

OFF

7
AUTO

AUTO COOL DRY HEAT FAN

2
1

5

3

SET

4
6

7

ECO

MODE

8
9

Funcția FOLLOW ME (
) (opțional)
Când funcția Follow Me este activată,
afișajul temperaturii este temperatura
reală din locația respectivă. Telecomanda
va trimite acest semnal către aparatul de
aer condiționat la un interval de 3 minute,
până când apăsați din nou butonul
FOLLOW ME.
Butonul ECO
Folosit pentru a intra în modul energetic eficient.
În modul de răcire, apăsați pe acest buton,
telecomanda va regla automat temperatura la 24°C,
iar viteza ventilatorului la Auto pentru a economisi
energie (dar numai dacă temperatura setată este
mai mică de 24 ° C). Dacă temperatura setată
este între 24 ° C și 30 ° C, apăsați butonul ECO,
viteza ventilatorului se va schimba la Auto,
temperatura setată va rămâne neschimbată.
OBSERVAȚIE:
Apăsarea butonului ON / OFF, modificarea modului
sau reglarea temperaturii setate la mai puțin de 24°C
va opri funcționarea ECO.
La funcționarea ECO, temperatura setată trebuie
să fie de 24°C sau mai mult. poate duce astfel la o
răcire insuficientă. Dacă vă simțiți incomod, trebuie
doar să apăsați din nou butonul ECO pentru a-l opri.

Indicatorii de pe LCD
Informațiile sunt afișate când
telecomanda este pornită.

Afișarea modului

AUTO

ECO SET TEMP.

ON

OFF

10

COOL

DRY

HEAT

DRY

Funcția LOCK indicată este activată
Afișată în modul de funcționare ECO

AUTO

ON Afișat când este setat timpul TIMER ON (TEMPORIZATOR
PORNIT).

OFF Afișat când este setat timpul TIMER OFF (TEMPORIZATOR
OPRIT).

Afișați temperatura setată sau
temperatura camerei sau ora în
setarea TIMER.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Indică faptul că aerul condiționat
funcționează în modul Follow me
Afișat în modul de operare Fresh.

Afișată în modul de operare Self clean.
Afișat când caracteristica Silent este activată

FAN

)
Apăsați pe acest buton pentru a opri afișajul ecranului
interior și, de asemenea, opriți butonul de aer condiționat,
viteza ventilatorului se deplasează la un nivel scăzut, ceea
ce creează un mediu confortabil și silențios.
Apăsați din nou pentru a anula această funcție.
În modul DO NOT DISTURB, afișajul se va aprinde timp
de 10 secunde în timp ce reglați modul, setați temperatura
sau viteza ventilatorului etc.

Afișat în modul de funcționare Sleep.
Indicarea vitezei ventilatorului
Viteză redusă

9 Butonul DO NOT DISTURB(

Apăsați butonul ECO și (
) simultan pentru a
bloca sau debloca tastatura.

5

FAN

Afișarea bateriei (detectarea bateriei descărcate)

NOTĂ Vă rugăm să nu selectați modul HEAT dacă aparatul
pe care l-ați achiziționat este doar pentru răcire.
Modul de încălzire nu este implementat în cazul
aparatelor care au doar funcția de răcire.

10 Funcția LOCK

HEAT

Afișat când telecomanda este PORNITĂ.

8 Butonul MODE
Apăsați butonul pentru a modifica modul de funcționare
a aparatului de aer condiționat în ordinea următoare:
AUTO

COOL

Afișat când se transmite prin date.

Viteză medie
Viteză ridicată
AUTO

Viteza auto a ventilatorului

Observație:
Toți indicatorii prezentați în imagine sunt în scop de
pură prezentare. Însă, în timpul operării actuale,
doar semnele funcționale corespunzătoare sunt
afișate în fereastră.

6

Cum se utilizează butoanele

Funcționare automată

Cum se utilizează butoanele
Funcționare automată

Asigurați-vă că aparatul este conectat la priză, și
aveți sursă de curent. Indicatorul OPERATION de
pe panoul de afișare a aparatului pentru interior
începe să clipească.
1. Apăsați butonul MODE bpentru a selecta funcția Auto.
2. Apăsați butonul UP/DOWN pentru a seta
temperatura dorită. Temperatura poate fi
setată într-un interval de 17 ° C ~ 30 ° C în
incremente de 1 ° C.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni
aparatul de aer condiționat.

SET TEMP.

Asigurați-vă că aparatul este conectat la priză, și aveți
sursă de curent. Indicatorul OPERATION de pe
panoul de afișare a aparatului pentru interior începe să
clipească.

DRY

OBSERVAȚIE

2
4

3

SET

3

3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni
aparatul de aer condiționat.

AUTO

COOL

1. În modul Auto. aerul condiţionat poate alege în mod
logic modul Cooling (Răcire), Fan (Ventilare) sau
Heating (Încălzire), simţind diferenţa dintre
temperatura actuală a mediului din încăpere şi
temperatura de setare de pe telecomandă.
2. În modul Auto, nu puteţi schimba viteza ventilatorului.
Aceasta a fost deja controlată în mod automat.
3. Dacă modul Auto nu vă este confortabil, puteți
selecta manual modul dorit.

1. Apăsați butonul MODE pentru a selecta funcția Auto.
2. Apăsați butonul UP/DOWN pentru a seta
temperatura dorită. Temperatura poate fi setată întrun interval de 17°C~30°C în incremente de 1°C.

SET TEMP.

2

OBSERVAȚIE
În modul Dezumidificare, nu puteți schimba viteza
ventilatorului. Aceasta a fost deja controlată în mod
automat.

3

SET

Operaţia Răcire/Încălzire/Ventilator
ECO

MODE

1

Asigurați-vă că aparatul este conectat la
priză, și aveți sursă de curent.
1. Apăsați butonulMODE pentru a selecta COOL,
HEAT(doar la modelele care au răcire și
încălzire) sau modul FAN.
2. Apăsați butoanele UP/DOWN pentru a seta
temperatura dorită. Temperatura poate fi setată
într-un interval de 17°C~30°C în incremente de1°C.

ECO

MODE

1

3. Apăsați butonul FAN pentru a selecta viteza ventilatorului
în patru trepte Auto, Scăzută, Medie sau Ridicată.
4. Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni
aparatul de aer condiționat.
Observație:
Toți indicatorii prezentați în imagine sunt în scop
de pură prezentare. Însă, în timpul operării
actuale, doar semnele funcționale
corespunzătoare sunt afișate în fereastră.
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Funcționare programată
Apăsând butonul SET puteți seta timpul de
pornire / oprire automată al aparatului.
Pentru a seta timpul de pornire Auto.
SET TEMP.

ON

1. Apăsați butonul SET, indicatorul Timer on " "ON se
afișează și se aprinde intermitent în zona de afișare
LCD va fi afișată ultima setare de pornire automată
și semnalul "h". Acum aparatul este pregătit pentru
resetarea timpului de pornire automată pentru a
PORNI operația.

OFF

COOL

2

2. Apăsați butonul
sau
pentru a seta ora
dorită de pornire automată. De fiecare dată
când apăsați butonul, timpul crește / scade cu
jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră
între 10 și 24 de ore.
3. După stabilirea timpului dorit, va exista o întârziere
de trei secunde înainte ca telecomanda să
transmită semnalul la aparatul de aer condiționat.
Apoi, semnalul "h" va dispărea, indicatorul Timer on
va rămâne aprins și temperatura setată va apărea
din nou pe ecranul LCD.

! ATENŢIONARE

Când selectaţi acţionarea temporizatorului, telecomanda va transmite în mod automat
semnalul temporizatorului către aparatul de interior pentru timpul specificat. De
aceea, ţineţi telecomanda într-un loc din care aceasta să poată transmite în mod
corect semnalul către unitatea interioară.
Timpul de operare efectiv setat de către telecomandă pentru funcţia temporizatorului
este limitat la următoarele setări: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 şi 24.

Exemplu de setare a temporizatorului

TIMER ON

(Operaţia de pornire Auto)
Caracteristica TIMER ON este utilă când doriţi
ca aparatul să pornească în mod automat
înainte de a vă reîntoarce acasă. Aerul
condiţionat va porni în mod automat, la ora
setată.

ON

Start
Off

Exemplu:

SET

1
ECO

MODE

Set

Pentru a seta timpul de oprire Auto.
1. Apăsați butonul SET, indicatorul Timer on OFF"
se afișează și se aprinde intermitent în zona de
afișare LCD va fi afișată ultima setare de oprire
automată și semnalul "h". Acum aparatul este
pregătit pentru resetarea timpului de oprire
automată pentru a PORNI operația.
sau
pentru a seta ora dorită
2. Apăsați butonul
de oprire automată. De fiecare dată când apăsați
butonul, timpul crește / scade cu jumătate de oră
între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.

6 hours later

Pentru a porni aparatul de aer condiţionat în 6 ore.
1. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER
ON, ultima setare a timpului de pornire și
semnalul "h" vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați butonul (
) sau ( ) pentru a afișa
"6.0h" pe afișajul TIMER ON al telecomenzii.
3. Aşteptaţi 3 secunde, iar zona de afişare va
arăta din nou temperatura. Indicatorul
ON"
rămâne aprins iar această funcție este
activată.

3. După stabilirea timpului dorit, va exista o
întârziere de trei secunde înainte ca
telecomanda să transmită semnalul la aparatul
de aer condiționat. Apoi, semnalul "h" va
dispărea, indicatorul Timer off va rămâne aprins
și temperatura setată va apărea din nou pe
ecranul LCD.

9

10

OFF

Stop
On

Set

10 ore mai târziu

TIMER OFF
(Operaţia de oprire Auto)
Caracteristica TIMER OFF este utilă atunci când
doriţi ca aparatul să se oprească în mod automat
după ce mergeţi la culcare. Aerul condiţionat se va
opri în mod automat la ora setată.
Exemplu:
Pentru a opri aerul condiţionat în 10 ore.
1. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER
OFF, ultima setare a orei de oprire și semnalul
"h" vor apărea pe zona de afișare.
2. Apăsați butonul (
) sau ( ) pentru a afișa
"10h" pe afișajul TIMER OFF al telecomenzii.
3. Aşteptaţi 3 secunde, iar zona de afişare va
arăta din nou temperatura. Indicatorul
OFF"
rămâne aprins iar această funcție este activată.

ON

OFF

Start
Stop

Off
Set

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

TIMER ON
TIMER OFF
(Operația de Oprire-Pornire-Oprire)
Această caracteristică este utilă atunci când
doriți să porniți aparatul de aer condiționat
înainte de a vă trezi și să-l opriți după ce ieșiți din
casă.
Exemplu:
Pentru a porni aerul condiţionat la 2 ore după
setare şi pentru a-l opri la 5 ore după setare.
1. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER ON.
2. Apăsați butonul ( ) sau (
) pentru a afișa
2.0h pe afișajul TIMER ON.
3. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER OFF.
4. Apăsați butonul ( ) sau ( ) pentru a afișa
5.0h pe afișajul TIMER OFF.
5. Așteptați trei secunde, iar zona de afișare digitală
va afișa din nou temperatura. Indicatorii
ON
&
OFF " rămân activi iar această
funcție este activată.

TEMPORIZATOR COMBINAT
(Setarea simultană a temporizatoarelor ON și OFF)

ON

OFF

Start
Stop

On
Set

2 ore după
setare

10 ore
după setare

TIMER OFF
TIMER ON
(On
Stop
Start funtionare)
Această caracteristică este utilă atunci când doriţi
să opriţi aparatul de aer condiţionat după ce
mergeţi la culcare şi să-l porniţi din nou dimineaţa
când vă treziţi sau când vă reîntoarceţi acasă.
Exemplu:
Pentru a opri aerul condiţionat la 2 ore după setare
şi pentru a-l porni din nou la 10 ore de la setare.
1. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER OFF.
2. Apăsați butonul ( ) sau ( ) pentru a afișa
2.0h pe afișajul TIMER OFF.
3. Apăsați butonul SET pentru a selecta TIMER ON.
4. Apăsați butonul ( ) sau ( ) pentru a afișa 10h pe
afișajul TIMER ON.
5. Așteptați trei secunde, iar zona de afișare digitală va afișa
din nou temperatura. Indicatorii "
OFF
ON &
rămân activi iar această funcție este activată.
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Utilizarea telecomenzii

Locaţia telecomenzii.
Utilizaţi telecomanda de la o distanţă de 8 metri
faţă de aparat, îndreptând-o spre receptor.
Primirea este confirmată printr-un semnal sonor.

8m

MĂSURI DE PRECAUŢIE

Aerul condiţionat nu va funcţiona dacă perdelele,
uşile sau alte materiale blochează transmiterea
semnalelor de la telecomandă către unitatea
centrală a aparatului.
Preveniţi pătrunderea lichidelor în interiorul
telecomenzii. Nu expuneţi telecomanda la lumina
directă a soarelui sau la căldură.
Dacă receptorul semnalelor din unitatea interioară a
aparatului este expus la lumina directă a soarelui,
aerul condiţionat nu mai poate funcţiona în mod
corespunzător. Utilizaţi perdele pentru a împiedica
lumina soarelui să bată pe receptor.
Dacă alte aparate electrice reacţionează la
telecomandă, fie mutaţi-le, fie contactaţi distribuitorul
local.
Nu scăpaţi telecomanda pe jos. Folosiți-o cu atenţie.
Nu așezați obiecte grele pe telecomandă, nu călcați
pe ea.

Utilizarea suportului pentru telecomandă
(opţional)
Telecomanda poate fi ataşată de un perete sau stâlp
utilizând un suport pentru telecomandă (nefurnizat, se
achiziţionează separat).
Înainte de instalarea telecomenzii, verificați dacă
aparatul de aer condiționat primește semnalele corect.
Montaţi telecomanda cu două şuruburi.
Pentru a instala sau a deplasa telecomanda,
deplasați-o în sus sau în jos în suport.

Înlocuirea bateriilor
Următoarele cazuri semnifică faptul că bateriile
sunt descărcate.
Înlocuiţi bateriile vechi cu unele noi.
(2)

Semnalul sonor de recepţie nu se emite când se transmite
un semnal.
Indicatorul dispare.
Telecomanda este acţionată de două baterii
uscate (R03/LR03X2) amplasate în carcasa din
partea din spate şi protejate de un capac.
(1) Scoateţi capacul din partea din spate a
telecomenzii.
(2) Scoateţi bateriile vechi şi introduceţi bateriile
noi, poziţionând corect capetele (+) şi (-) .
(3) Montați capacul la loc.
OBSERVAȚIE: Când bateriile sunt scoase,
telecomanda șterge toate programele. După
introducerea bateriilor noi, telecomanda trebuie
reprogramată.
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi sau
baterii de tipuri diferite.
Nu lăsaţi bateriile în telecomandă dacă nu
vor fi folosite timp de 2-3 luni.
Nu aruncaţi bateriile ca deşeu municipal
nesortat. Este necesară colectarea separată
a acestui deşeu pentru tratament special.

(1)
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