Инструкции за експлоатация
Универсално дистанционно управление за климатик K-1028E
Моля, преди да използвате, прочетете внимателно указанията!
Характеристики:
K-1028E е нововъведен модел универсално дистанционно управление за климатик,
предназначен за всички марки и модели: известни марки, по-малко известни марки,
нови или стари модели, 110V оригинални модели и т.н. Дистанционното управление е с
компактен дизайн и разполага с много функции, като напр. бутон за настройка на
таймер и други.
Настройка на дистанционно управление:
1. Поставете батериите.
2. Може да управлява най-известните марки климатици.

Настройка чрез автоматично търсене:
Задръжте бутон “ON/OFF” за около 6 секунди, за да започне търсенето на код. Номерът
на кода се увеличава автоматично на всеки 2 секунди. Когато климатика се стартира,
натиснете произволен бутон, за да приключи търсенето.
Съвети за безопасност:
1. Използвайте продукта само по предназначение.
2. Неправилната инсталация, употреба и поддръжка на продукта крие опасност от
сериозни наранявания или повреда на продукта.
3. Не се опитвайте да отваряте, разглобявате, модифицирате, повреждате или
поправяте продукта.

Настройка чрез марката на климатика:
1. Насочете дистанционното
управление към приемния
прозорец на климатика.
2. Задръжте бутона със съответната
марка. Отпуснете бутона.
Климатикът ще се стартира.
3. Изпробвайте всички бутони дали
изпълняват съответните функции.
Моля, повторете стъпките отново.
Настройка чрез код от таблицата:

1. Насочете дистанционното управление към приемния прозорец
на климатика.
2. Проверете кои кодове за подходящи за Вашата марка
климатика в таблицата. Задръжте бутон “Set”. Номерът на кода
започва бързо да се увеличава. Когато стигнете до Вашия код,
отпуснете бутона за настройка. В този момент, климатикът ще
се стартира.
3. Натиснете бутон “Ok” за запаметяване на кода. Изпробвайте
всички бутони дали изпълняват съответните функции. Моля,
повторете стъпките отново.

Настройка чрез ръчно търсене:
1. Задръжте бутона “Set” за 2 секунди, кодовете започват автоматично да се
сменят.
2. Чрез натискане на един от бутоните “Temperature+” или “Temperature-”
еднократно, може да увеличавате или намаляване номера на кода.
3. Наблюдавайте климатика дали има реакция. Ако климатикът се стартира
автоматично, натиснете бутон “Ok” и прекратете търсенето.
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