
TREO: 

111HCTPYKU.11151 3a ynoTpe6a 
1/lHBepTopeH CTeHeH Tl/In CnJllllT KJll/lMaTI/IK 

MoAem,1 CS-109CB3 
CS-118CB3 

CS-112CB3 
CS-124CB3 

TEMPEX
®



n pe.Q111c11os111e 

BcHqKJI KJIHMaTIIQH ca C BHCOKa CTOHHOCT. B HHTepec Ha BaIIIHTe 
3aKOHHH npaBa H HHTepecH OCTaBeTe HHCTarrnpaHeTO Ha CHCTeMaTa Ha 
npo<peCHOHaJIHCTH.  Bo3MO)KH0 e BH,[l'bT Ha CHCTeMaTa, KOHTO 

3aKYnyBaTe, ,[la 60,[le MaJIKO no-pa3JJHqeH OT OHe3H, OilHCaHH B 
Hap'bqHHKa,6e3 TOBa ,[la ce OTPa3HBa HeraTHBHO Ha HeHHaTa npaBmrna 
HHCTaJiaQIDI H ynOTpe6a. Mmrn, npoqeTeTe BHHMaTeJIHO pa3,[leJIHTe, 
KOHTO o6HCHHBaT ynoTpe6aTa Ha m6paHIDI OT Bae MO,[leJI H 
C'bXpaHHBaii:Te Hap'bqHHKa Ha JieCHO MHCTO, YJ:I06Ho 3a cnpaBKH 







Кондензна тръба











AUTO

COOLING индикатор

DRYING индикатор

HEATING индикатор

FANNING индикатор

SWING

AIR  FLOW индикатор

SLEEP индикатор
Показва, че режимът “Sleep” е задействан

TURBO индикатор
Показва, че “Turbo” режимът е
задействан

Key lock индикатор

FAN  SPEED индикатор
Показва скоростта на въздушния поток

Бутони за задаване на температурата

FAN  SPEED
Чрез този бутон се настройва скоростта на въз-
душният дебит: полъх, голям, среден и малък де-
бит.

TURBO  бутон
Този бутон задейства операцията TURBO (не
може да работи в AUTO, DRY и FAN режими). 

SLEEP бутон
С натискането на този бутон преминавате в
режим “Sleep”.

HOLD бутон

Натиснете този бутон, за да заключите или от-
ключите клавиатурата. 

TIMER  бутон

Този бутон се използва за включване или изключ-
ване на таймера.

AIR  FLOW  бутон

Този бутон се използва за преминаване на въздуш-
ния поток по хоризонтала. Жалузите ще се движат
или ще са във фиксирана позиция. Работи само с
моделите поддържащи 3D въздушен поток.

SWING бутон 

Този бутон задава движението на въздушния
поток да се осъществява по хоризонтала.

MODE бутон  

ON/OFF
Бутон за включване/ изключване на климатич-
ната система.

CLEAN бутон
Бутонът е активен, когато климатикът е изключен.
Натиснете го и климатикът ще се включи и ще за-
работи на охлаждане (25оC) в режим High fan speed.

LIGHT бутон
Този бутон управлява светодиодния панел с
индикаторите.

индикатор

индикатор

бутон

бутон

Температурен индикатор
показва зададената температура

Бутони за задаване на температурата

Бутон за избиране на режима на работа:
АВТО, Охлаждане, Изсушаване, Отопление,
Вентилатор

Когато някой от бутоните на дистанционното
е натиснат и то е насочено срещу климатика, 
тогава сигналът е изпратен. Ако е получен ус-
пешно, ще чуете звук от климатика.

Предаване на сигнала
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