
Дистанционно управление за конвектори FCI  

 Предаване на сигнал 

    Дисплей на режима  Настройка температура 

Управл. хоризонтални възд. ламели  Настройка скорост вент. 

            E бутон 

    Движение на хориз. възд. ламели   Включване / Изключ. 

    Избор на работния режим  Режим стендбай (sleep) 
 Таймер изключване 

    Таймер, включване  Бутон health 

Час, настройка            Настройка на часовника 

    Минута, настройка 

 Резет / нулиране 

Батерии  Капак за батериите 

Първоначална настройка и настройка на часовника 

1. Отворете задния капак и поставете 2 батерии
Внимавайте с посоките на + и –.

2. Натиснете бутона резет / нулиране с остър предмет.
3. Натиснете бутона за настройка на часовника с остър предмет.

4. Натиснете бутоните HOUR и MIN за да зададете часа. Всяко натискане на бутона HOUR
прибавя по 1 час. Всяко натискане на бутона MIN прибавя по 1 минута.

5. За запаметяване, натиснете с остър предмет бутона за
настройка на часовника отново.



Внимание: 
� Батериите трябва да се извадят от уреда преди той да бъде бракуван.   
� Обхватът, който може да бъде достигнат е около 6 м. Ще се чуят един или два звукови 

сигнала (“биип”) след като уредът приеме сигнала. 
� Когато уредът не отчита сигнала или дисплеят се изтощава / затъмнява, подменете 

двете батерии с нови от същия вид. 
� Използвайте дистанционното внимателно. Ако го изпуснете, хвърлите или намокрите, 

има вероятност да спре да функционира. 
� Не използвайте презареждащи-се батерии, използвайте само еднократни такива.   

 

 
Автоматичен режим 
В този режим на работа устройството автоматично определя работния режим (охлаждане, 
изсушаване, отопление) според стайната температура. Ако обаче работата се поднови в рамките на 2 
часа след спиране,  режимът на работа при стартиране е същият който е бил избран преди спирането 
на работа.  
 

Стайна температура при старт на работата Работен режим 
Около 250 С или по-висока Охлаждане (COOL) 
Около 200 C -  250 С Изсушаване (DRY) 
Около 200 C или по-ниско Отопление (HEAT FAN) 

 
 
Стартиране на режима 

1. Датчикът на дистанционното трябва да бъде насочено към конвектора. 
2. Натиснете ON/OFF бутона, за да включите конвектора. 
3. За да изберете режима, при всяко натискане на бутона MODE режимът се сменя в следната 

последователност: AUTO (автоматичен) – COOL (охлаждане) – DRY (изсушаване) – HEAT 
(отопление). 

 
 
Изключване 
Натиснете ON/OFF бутона, за да изключите конвектора. 
 

Ако е прекалено топло или студено 
Ако след около 3-15 минути след включването на уреда почувствате, че ви е топло или студено: 
1. Натиснете бутона за увеличаване на зададената темпераутра, като всяко натискане на бутона я 
увеличава с 10 С. 
2. Натиснете бутона за намаляване на зададената темпераутра, като всяко натискане на бутона я 
намалява с 10 С. 
 

Избиране на режими Автоматичен, Охлаждане, Изсушаване, Отопление, Вкл./Изкл. 
1. Натиснете ON/OFF бутона за да влкючите уреда. 
2. Изберете режима на работа като натиснете бутона MODE. Всяко натискане на бутона сменя 
режима последователно между режимите AUTO – COOL  - DRY – HEAT. Например, за да изберете 
режим охлаждане натиснете бутона MODE докато на дисплея се изпише COOL. 
3. Задайте скоростта на вентилатора натискайки бутона (вентилатор -- FAN).  
4. Натиснете бутона „Движение на хориз. възд. ламели„ за да изберете посоката на въздушната струя. 
5. Натиснете (ON/OFF) бутона за да спрете уреда. 
 

Забележка: След като веднъж сте избрали режим,  ще се включи същият режим при повторно 
натискане на ON/OFF. 

 



 
Промяна на зададената температура 
1. Натиснете бутона за увеличаване на зададената темпераутра, като всяко натискане на бутона я 
увеличава с 10 С. 
2. Натиснете бутона за намаляване на зададената темпераутра, като всяко натискане на бутона я 
намалява с 10 С. 
 
 
Режим Изсушаване 
1. При режим Изсушаване скоростта на вентилатора не може да бъде променена. 
2. Стайната температура леко се понижава при този режим.  Функцията за изсушаване на въздуха не 
функционира, когато стайната температура е 130 С или по-ниска. 
 
 
Настройка на въздушната струя 
1. Натиснете бутона (вентилатор – FAN), за да настроите скоростта на въздушната струя. Всяко 
натискане на бутона променя режима на работа на перката на вентилатора както следва: 
Автоматична скорост – Ниска скорост – Средна скорост – Висока скорост. 
2. За да нагласите посоката на въздушната струя (нагоре, надолу) натиснете бутона за „Управл. на 

хоризонталните възд. ламели„ . Всяко натискане на бутона променя позицията на пластмасовите 
ламели за въздушния поток:  

а) През деня препоръчваме да ползвате режима “swing” при който ламелите се движат 
   постоянно. 

б) В режим охлаждане или изсушаване препоръчваме посоката на ламелите да е  

   (леко наклонени), а в режим отопление препоръчване посоката на ламелите да е 
  (наклонени надолу).  
 
Забележка: Регулирайте посоката на вертикалните пластмасови ламели в уреда ръчно преди да регулирате 
външните хоризонтални ламели. Автоматичното задвижване на хоризонталните ламели може да прещипе 
пръстите ви докато извършвате регулирането на вертикалните ламели в уреда ако не сте го извършили 
предварително.  
 

Таймер 
 

Натиснете бутона за таймер-включване и на екрана ще започне да мига символът . Мигането 
ще трае 1 минута за да сигнализира, че можете да започнете настройката на функцията за таймер за 
включване на конвектора. Повторното натискане на  бутона за таймер-включване на този етап на 
настройки анулира тази функция.  
 

Когато конвекторът е включен, натиснете бутонът за таймер-изключване или натиснете първо 
бутонът за таймер-включване и след това бутонът за таймер-изключване, за да зададете настройките 
за изключване на уреда след изтичане на зададения период време. Символът ще мига на екрана 
за 1 минута за да сигнализира, че можете да извършите настройките. Повторното натискане на  
бутона за таймер-изключване на този етап на настройки анулира тази функция. 
 

Натиснете бутоните HOUR и MIN съответно за да зададете желаният от Вас период време за 
автоматичното включване или изключване при таймер функцията. Всяко натискане на бутона HOUR 
увеличава броя часове с +1. Всяко натискане на бутона MIN увеличава броя минути с +10.  
 
 
Таймер включване и изключване 
 

Натиснете бутона таймер-включване за да първо зададете таймера за включването на уреда, след 
което бутона таймер-изключване за да зададете таймера за изключването на уреда. При това 



положение се използват двата таймера, като се запазва зададената последователност на 
включване/изключване. 
 
Забележки: 
1. Преди задаването на таймер, проверете дали часовникът на дистанционното е настроен правилно. 
2. Ако настъпи зададеният в таймера час за включване или изключване и ако статусът на конвектора 
е същият както зададения (например включен конвектор при настъпване на часа за таймер-
включване), режимът на работа не се променя.  
3. Дистанционното има възможност за запаметяване на дневни или седмични режими на 
автоматично включване/изключване чрез таймер функцията. Според възможностите на конкретния 
уред тези функционалности може да не са активни.  
4. Когато конвекторът е спрян, натиснете едновременно бутоните за увеличаване на температурата и 
за намаляване на температурата за да зададете или анулирате седмичните режими по-лесно. 
 
 
Режим стендбай “sleep” 
В този режим:  
1. Вентилаторът работи на ниска скорост. 
2. При режим охлаждане, всеки час се допуска температурата да се увеличи с 1оС, като диапазонът 
за промяна на температурата е 2оС. 
3. При режим отопление, всеки час се допуска температурата да се намали с 1оС, като диапазонът за 
промяна на температурата е 2оС. 
4. При режим изсушаване, температурата обикновенно не се променя. 
 
 
Анулирана на функцията SLEEP 
Можете да анулирате функцията “sleep” по всеки един от следните начини: 
1. Натиснете бутона “sleep”. 
2. Натиснете бутона ON/OFF (включване/изключване) или изключете уреда автоматично. 
3. Натиснете бутона за промяна на режима на работа на уреда (MODE).  
4. Натиснете бутона за регулиране на скоростта на вентилатора (FAN). 
 
 
E – функция бутон 
Натиснете бутона „Е” за да се зададат АВТОМАТИЧНИ параметри за – Режим на работа, Движение 
на ламелите, Скорост на вентилатора. Натиснете го повторно за да се включи новия актуален режим 
на работа като текущ. За да прекратите функцията (Е) натиснете ON/OFF (включване/изключване) 
или MODE. 
 
 
Лампичка за нощно време 
Бутонът ON/OFF (включване/изключване) е осветен през нощно време. 
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