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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЙМЕРА

ПРИМЕР: Задаване на климатика да 
се включи след 2 часа и половина.

ПРИМЕР: Задаване на климатика да 
се изключи след 5 часа.

Климатичната система разполага с два вида 
таймери:
TIMER ON - задава времето, след което 
климатикът ще се включи автоматично. 
TIMER OFF - задава времето, след което 
климатикът ще се изключи автоматично.

ФУНКЦИЯ TIMER ON
Функцията позволява на климатика да се 
включи след зададен период от време. 
Функцията може да бъде използвана само 
ако климатичната система е изключена.

1. Натиснете бутона TIMER, когато 
климатикът е изключен. Индикаторът 
ще мига на екрана. По подразбиране, 
последният зададен таймер ще се 
изобрази на екрана.
Забележка: Числото показва времето 
след текущото, в което искате 
климатикът да се включи сам. Например, 
ако зададете 2,5 часа, "2,5h" ще се 
изобрази на екрана и климатикът ще се 
включи след 2 часа и 30 минути.

2. Натиснете бутоните      и     , за да 
настроите таймера.

3. Изчакайте 3 секунди и функцията TIMER 
ON ще се активира. След това екранът 
на дистанционното управление ще 
изобрази зададената температура. 
Индикаторът           ще продължи да се 
показва на екрана, когато функцията е 
включена.

1. Натиснете бутона TIMER, когато 
климатикът е включен. Индикаторът 
ще мига на екрана. По подразбиране, 
последният зададен таймер ще се 
изобрази на екрана.
Забележка: Числото показва времето 
след текущото, в което искате 
климатикът да се изключи сам. 
Например, ако зададете 5 часа, "5,0h" 
ще се изобрази на екрана и климатикът 
ще се изключи след 5 часа.

2. Натиснете бутоните      и     , за да 
настроите таймера.

3. Изчакайте 3 секунди и функцията TIMER 
OFF ще се активира. След това екранът 
на дистанционното управление ще 
изобрази зададената температура. 
Индикаторът           ще продължи да се 
показва на екрана, когато функцията е 
включена.

ФУНКЦИЯ TIMER OFF
Функцията позволява на климатика да се 
изключи след зададен период от време. 
Функцията може да бъде използвана само 
ако климатичната система е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато настройвате TIMER ON или TIMER 
OFF за не повече от 10 часа, стъпката на 
зададеното време е през 30 минути. След 
десетия час стъпката се увеличава на 1 
час със всяко натискане на бутона. 
Таймерът ще се занули, след като подмине 
24 часа.
Можете да изключите таймера като 
зададете "0.0h"



Пример: Настройване на системата да се включи след 6 часа, да работи 2 часа, 
след което да се изключи.

Екран на дистанционното управление:

Настройка на TIMER ON и  TIMER OFF едновременно

Имайте предвид, че периодите от време, които сте задали за двете функции, се 
отнасят за часове след текущото време. Например, ако текущото време е 13:00 
часа и искате устройството да се включва автоматично в 19:00, да работи 2 часа, 
след което автоматично да се изключи в 9:00 часа, направете следното:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 sec
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X12

X16
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Timer

Timer

Таймерът е настроен за 
включване 6 часа след 
текущото време

or

or

Текущо 
време 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Таймерът се
стартира

6 п о-късно
8 п о-късно

ï1 ï2

Системата
се включва

Системата
се изключва

Таймерът е настроен за 
изключване 8 часа след 
текущото време
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