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LG Климатик: ръководство за употреба 

Има няколко типа контролни панели за климатици: инфрачервени и кабелни. Първият предава 
сигнала с помощта на невидим лъч. Тези устройства се използват за управление на технологията, 
която се монтира в отвори за прозорци, върху стени и т.н. Тези конзоли са лесни за използване, но 
техният обхват е ограничен. Диапазонът на гредата е от 5 до 8 метра. 

Конзолата от втория тип предава сигнали чрез проводници. Това ви позволява да контролирате 
оборудването на всяко разстояние. В допълнение, едно кабелно дистанционно управление може 
едновременно да контролира от 4 до 8 климатика. Използването на такива системи за управление е 
удобно в случай, че устройството е инсталирано на висока надморска височина или е монтирано в 
тавана.       

 

Известен производител на домакински уреди, радио електроника и мобилни комуникации, LG 
произвежда различни модели климатици и охладителни системи. Сред тях можете да изберете най- 
бюджетния вариант, техника с голям капацитет или набор от допълнителни функции. 
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Стандартната инструкция за използване на климатика на LG съдържа препоръки за настройка и 
работа с най-простия уред. Той описва целта на различните бутони и тяхното действие. Например: 

 

Бутон за включване / изключване. Когато устройството се натисне веднъж, устройството 
стартира и когато бъде натиснат отново, той се изключва. 

Избор на режим. 
Настройване на температурата в стаята. Ако изберете желаната температура, климатикът 
автоматично ще включи или изключи охладителната система в зависимост от зададените 
параметри. 
Бутон за вътрешна скорост на вентилатор. С добавянето на този параметър можете бързо да 
получите зададената температура. 
Бутон за бързо охлаждане. 
Таймер за включване / изключване. Също така, в инструкциите за конзолата на климатика, lg, 
има списъци с бутона за нулиране на таймера. 

 

За някои модели е предвидена функция за управление на посоката на въздушния поток. 

 

LG разделена касетъчна система 
 

Тези системи се произвеждат под формата на касетофон с четири потока и се монтират на тавана на 
помещението. 

 

Ръководството за инструкции за контролния панел за регулиране на тавана на LG съдържа 
информация за правилната настройка, функциониране, функции за превключване и т.н. Стандартно е 
кабелното управляващо устройство. Дистанционното управление се закупува отделно. 

 

Преди работа, управлението трябва да се насочи към приемника на сигнала. Той може да се използва 
до 7 метра от оборудването. По време на употреба не трябва да има инструменти или препятствия 
между дистанционното управление и инструмента. Не изпускайте контролния блок или го пускайте. 
За правилна работа избягвайте ярка светлина и топлинна радиация. 
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За охлаждане на стаята и почистване на въздуха, от който се нуждаете: 
 

1. Включете вътрешното тяло. 
2. Изберете подходящия режим. 
3. Задайте желаната температура, като използвате бутоните за нагоре или надолу. За да покажете 

текущата температура, натиснете клавиша "дясно". Ако избраната стойност е по-висока от 

стайната температура, климатикът ще работи в режим на вентилация. 
 

Инструкцията за контролния панел на климатика LG ви позволява да регулирате режима на 
охлаждане. За да направите това, трябва: 

 

1. Включете вътрешното тяло, като натиснете бутона "ON". 
2. Изберете режима на принудително охлаждане. 
3. Натиснете бутона за ускорено охлаждане, докато на екрана се появи символът P0. 

Ако изберете този режим, температурата в стаята бързо намалява. 

Допълнителни режими на климатичната техника 

Допълнителните режими са оборудвани с някои серии оборудване, сред които климатик LG. 
Ръководството за инструкции за 6711A90032S описва процеса на активиране: 

 

1. Енергоспестяващ режим. За да направите това, натиснете бутона "ON", след това изберете 
режима на охлаждане или дехидратация. След това бутонът за енергоспестяващ режим се 
натиска. За да отмените, натиснете отново същия бутон - устройството ще възобнови работата 
си с предишната програма. 

2. Допълнителната яркост на дисплея. За да настроите този параметър, трябва да изберете бутона 
за старт / стоп след това - отворете капака на конзолата и натиснете клавиша 2F след - яркостта 
на дисплея. В края на операцията дисплеят ще стане тъмно. След това натиснете отново бутона 
и задайте оптималното фоново осветление. 

3. Принуден режим. Приложимо в ситуации, при които достъпът до дистанционното управление е 
ограничен. Включено е чрез натискане на бутона "Мрежа". За да изключите, натиснете отново 
същия бутон. 

4. Тестов режим. В инструкциите към климатичната конзола на LG процесът на работа е подробно 
описан: при получаване на тази команда, техникът започва работа при максимална скорост за 18 
минути, след което всички настройки се нулират. Ако през това време да използвате 

дистанционното управление - устройството ще влезе в режима на изпълнение на командата. 
5. Настройване на таймера. Преди да започнете тази функция, уверете се, че е настроено 

правилното време. След това изберете бутона 2 ° F. Бутонът "Таймер за включване / 
изключване" стартира съответния режим. Времето се наглася, като многократно натискате 
бутона за настройка на таймера. 

 

 

Регулиране на потока и циркулацията на въздуха 

Въздушният поток може да се регулира чрез дистанционното управление на климатика. Инструкцията 
на LG 6711A90023C описва този процес: на първо място, е необходимо да стартирате устройството. 
След това - натиснете бутона "CHAOS SWING". В този случай ъгълът на отваряне на жалузи ще се 
промени автоматично. За да фиксирате подходящата позиция, натиснете отново бутона "CHAOS 
SWING". 
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Дебитът към страните (ляво / дясно) също се контролира от дистанционното управление. Операцията 
се извършва в реда, който е подобен на предишния. 

 

Важно! Използването на бутона "CHAOS SWING" автоматично променя посоката на въздушния 
поток благодарение на специален алгоритъм за неговото движение. Този поток осигурява ефекта на 
летния вятър. 

 

Ръководството за употреба на климатика LG 6711A20010B указва как да стартирате режима на 
рециркулация. За да направите това, натиснете клавиша за режим на вентилация, след това изберете 
подходящата скорост на вентилатора на вътрешното тяло. 

 

Важно! В този режим въздухът не се охлажда или не се загрява. Съответно, се постигат значителни 
икономии на енергия и се предотвратява преохлаждането. 

 

Автоматичното рестартиране на повечето модели започва с натискане на бутона "ON / OFF" за 6 
секунди. Ефективността на операцията ще се укаже с двойно бипкане и 4-минутно мигане на 
индикатора. 
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Тази функция е незаменима в случай на внезапно прекъсване на захранването. След като 
рестартирате, програмата ще възстанови първоначалните данни или ще възобнови предишните 
настройки. 

 

Забележка: Инструкциите към климатичната конзола LG Inverter V казват, че режимът на вентилация 
се стартира чрез натискане на бутона "PLASMA". 

 

 

 

 

Настройки на климатичната инсталация 

Съвременната технология е оборудвана с множество полезни функции, една от които е инсталирането 
на таймер за една седмица. Тази настройка ви позволява да стартирате устройството в определен ден. 
За да извършите дадена операция, трябва: 

 

1. Натиснете бутона на таймера. 
2. Натиснете този бутон, за да настроите таймера за седмицата (когато полето "седмично" мига). 
3. След това използвайте клавишите за нагоре / надолу, за да определите броя седмици (1 или 2). 

Таймерът ще работи на определения ден и час. Можете да зададете стойност за една или две 
седмици в даден момент. 

4. След това, натискането на едни и същи клавиши определя времето на деня (преди или след 
обяд). 

5. Използвайте левия / десния бутон, за да изберете времето за включване на устройството. 
6. Инструкциите към конзолата за кондиционери LG Inverter казват, че след горните операции, 

трябва да зададете времето за изключване. 
7. За да завършите настройките и да изпълните командата, трябва да натиснете бутона за 

потвърждение или анулиране. 
 

С тези команди можете да конфигурирате автоматичното функциониране на климатика за всеки ден. 
 

Важно! Вътрешното тяло ще работи с зададената температура. Ако този параметър не е зададен, 
уредът ще се адаптира автоматично към температурата, която е била използвана, преди да изключите 
оборудването. 
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Нощният таймер е стартиран по този начин. Например в инструкциите за климатизатора LG Inverter 
тази функция се стартира в следния ред: 
 

За да започнете, преминете към режима за програмиране на таймера. 
Бутонът на тази програма трябва да бъде натиснат, докато на дисплея се появи полето "SLEEP". 
Използвайте клавишите нагоре / надолу, за да изберете часа в часове (от 1 до 7). 

Бутонът "ok" потвърждава въвеждането на параметрите. 
 

Важно! Когато излезете от настройките без потвърждение, настройките, които сте задали, не влязат в 
сила. Когато операцията приключи, устройството автоматично се включва и изключва. 

 

Активиране на специални функции 

Някои специални функции имат климатик LG Plasma. Инструкцията към панела ви позволява да се 
запознаете с процеса на стартиране на режима за пречистване на въздуха. За да направите това, 
трябва: 

 

1. Натиснете бутона "SUB FUNC", докато се появи знакът. 
2. Чрез потвърждаване, стартиране или отмяна на използването на филтъра. 

3. За да излезете от режима на настройка, натиснете бутона "ESC". 



7 | P a g e  

 

 

 

Важно! Почистването на въздуха е възможно само по време на работа на климатика. Тази функция не 
присъства във всички модели на LG. 

 

Защитете оборудването от небрежно използване може да бъде чрез заключване на бутоните на 
дистанционното управление. Инструкциите към контролния панел на климатизатора lg описват 
подробно стъпките за стартиране на тази функция: 

 

1. Първо, изберете клавиша за настройка, след което го натиснете няколко пъти, докато се появи 
иконата за заключване. 

2. Натиснете левия / десния бутон, за да изберете "Настройка", след това потвърдете или отменете 
операцията. 

3. Когато процесът приключи, натиснете ESC. 
 

Важно! След 25 секунди след последното действие на потребителя, системата автоматично излиза от 
режима. Ако не потвърдите настройките, промените няма да влязат в сила. 
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Автоматичното превключване на режимите на охлаждане и отопление става след настройване на 
стайната температура. В ръководството за употреба на климатика LG S09LHP е написано, че първо 
трябва да изберете режима на настройка, след това използвайте клавишите за нагоре / надолу, за да 
зададете желаната стайна температура. След завършването си, потвърдете промените в програмата. 
След извършване на всички действия - оставете режима на настройка, като натиснете бутона "ESC". 
Автоматичното излизане се извършва след 25 секунди от последното действие на потребителя. 

 

Предният панел на вътрешното тяло се премества автоматично, за да се позволи почистването на 
филтъра. За да стартирате този режим, трябва: 

 

1. В менюто с настройки изберете иконата, която прилича на сляп. 
2. Използвайте левия / десния бутон, за да изберете елемента от менюто, съответстващ на 

автоматичното движение на предния панел. 
3. Когато процесът на почистване на филтъра завърши, поставете го в предния панел. Тази 

операция се извършва чрез натискане на клавишите наляво / надясно. 

4. След като процесът завърши, оставете режима, като натиснете бутона, за да излезете. 

Важно! Процесът автоматично се прекратява след 60 секунди от последното действие. 

Кодове за грешки за монтирани на стената климатици LG 
 

Тези данни са от значение и за серията климатици LG Art Cool. Инструкцията към арматурното табло 
декодира кодовете за грешки, чрез които е възможно да се определи неизправността и да се 

елиминира. Най-често срещаните са: 
 

• Ако сензорът за температурата на вътрешния въздух е прекъснат или има отворена верига - C1 или 
CH1. 

 

• Ако сензорът за температурата на изпарителя е късо съединение или веригата е късо съединение - 
C2 или CH2. 

 

• С4 или СН4 - Температурният сензор на кондензатора е късо съединение или счупен във веригата. 
 

• C5 или CH5 - връзка между вътрешните и външните модули. 
 

• C6 или CH6 - токът в модула на инверторния модул е превишен. 
 

• C7 или CH7 - токът на компресора е превишен. 
 

• Когато вентилаторът на вътрешното тяло спре, се появява код C8 или CH8. 
 

• Ако вентилаторът на външния модул не се върти - C9 или CH9. 
 

• C10 или CH-10 - термисторът за регулиране на температурата на корпуса на компресора на 
разделената система (отворена или късо съединение) е повреден. 

 

• CA - температура на изпускане по-висока от 130 ° C. 
 

• CC - EEPROM грешка (вътрешна енергонезависима памет). 
 

• Грешката в инверторния модул се индикира с CD код. 
 

• Po се появява, когато системата влезе в енергоспестяващ режим (не се отнася за грешка). 
 

• Ако системата е в тестов режим и няма грешка, на дисплея се появява Lo. 
 

Ако индикаторите мигат и няма код за грешка, свържете се със сервизния център. 
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Универсален контролен панел 

Ако контролната табло липсва по някаква причина (в случай на загуба или счупване), можете да 
използвате ръчно управление. За да направите това, натиснете бутона на предния панел на 
устройството. Но ако тази техника е в недостижимо пространство или не можете да зададете режима 
на панела, възможно е да изберете универсално дистанционно. 

 

Тази функция се предлага и в климатици LG. Ръководството за експлоатация на дистанционното 
управление се избира според модела. Настройката на подменяемото управляващо устройство се 
извършва по два начина: 

 

1. Програмиране на кодовете. За да направите това, бутонът S се задържа на новото дистанционно 
управление, след което се въвеждат команди от списъка. След кодирането се проверява 
правилният избор на шифъра. Ако командите не се изпълнят правилно - използва се следният 
код и операцията се повтаря отново. 

2. Автоматичен избор. Тази опция се прилага, ако няма данни за производителя. За да кодирате, 
задръжте натиснат бутона S за 4 секунди. Конзолата автоматично ще премине през 

съществуващите шифри, докато бъде намерена съответната. 

Важно! Универсалното дистанционно управление може да се използва като заместител на 
оригиналния и може да се използва и за диагностициране на повреди и проверка на дистанционното 
управление, на което устройството не отговаря. 

 

Кондиционери за стена. Режим на работа 

При инсталиране на климатика трябва да има място за дистанционното 
управление. След това е необходимо да фиксирате държача и да 
поставите самия контролен уред.Важно! Дистанционното управление не 
трябва да се излага на пряка слънчева светлина и критични температури. 
За да почистите предавателя и приемника, използвайте мека кърпа. 
Забранено е да се съхраняват множество контролни устройства на едно 
място. 

Важни точки за работата на стенните инструменти са дадени в 
придружаващата ги документация. Например, инструкциите за конзолата 
за кондиционери LG Neo Plasma съдържат основните настройки на 
режимите на работа. За това използваме: 
 

1. Бутоните се включват / изключват. Ако операцията е била 

успешна, звучи звуков сигнал. 
2. Изберете режима на работа. Когато този бутон бъде натиснат, 

режимите се показват в определен ред. 
3. Контрол на стайната температура. За да изпълните тази команда, 

изберете температурата от наличния диапазон. 
4. В инструкциите за климатика на LG е описана операцията за 

настройка на скоростта на вентилатора. Всеки път, когато бутонът 
е натиснат, режимът на въртене се променя. 

5. Също така наличните опции са режимът на дехидратация (когато 
климатикът работи в режим на намаляване на влагата на 
захранващия въздух) и автоматичния режим (за моделите "Само 
охлаждане"). 

В модерната технология е налице функция за самопочистване (по 
желание). По време на стартирането на тази програма климатикът спира 
охлаждането (отоплението) на стаята, докато вентилаторът на 
вътрешния модул продължава да работи за около 30 минути в режим на 
почистване. Навременното почистване на вентилационните системи 
гарантира надеждно функциониране на механизмите и 

високо качество на доставяния въздух.
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Дистанционно управление за сплит системи тип стена 

Безжичната конзола показва параметрите на вътрешното тяло и неговите режими на работа на 
дисплея. Важно допълнение към системата е ръководството за употреба на климатика LG 
S09PT.NBR1. Инструкцията описва основните режими и правила за настройването им. 

 

 

 

 

 

Резултатният модел на кондиционера на фирмата LG е оборудван със следните режими: 
 

 

 

Jet Cool. Режимът на ускорено охлаждане позволява да се намали температурата в помещението 
с 1 градус в минута. 
Бързо охлаждане. При избора на тази програма, интензивният въздушен поток с висока скорост 
се подава в продължение на 30 минути, докато температурата в стаята достигне 18 градуса. 
AutoSwing - автоматично движение на щори. Механизмът на автоматично управление на 
слепите позволява най-рационалното разпределение на въздушния поток. 
Дехидратация - в този режим климатикът намалява влажността в помещението, без да се 
подлага на сурово охлаждане. С този режим можете да постигнете оптимални параметри за 
подаване на въздух. 
Автоматичното рестартиране ви позволява да запазите всички зададени параметри в случай на 
внезапно натискане прекъсвания на захранването. 
Режимът на самодиагностика на разделената система ви позволява автоматично да 
идентифицирате възможните проблеми или провалите в настройките. 
Хаос-режим за люлеене на щорите нагоре и надолу, създавайки стая, която духа като вятър. 
Йонизация (плазма) - работи само за климатици с филтри Plasma, Cyclotron plasma и др. 
В инструкциите за климатика LG има функция за показване на температурата. Всяка промяна в 
параметъра се фиксира от сензорите. Измерването на температурата се извършва на закрито и се 
показва на екрана на дистанционното управление. 

https://muzruno.ru/zakont/54805-preksvane-na-elektrozahranvaneto-pri-kakvi.html
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Предпазни мерки при използване на технологията за охлаждане 

LG. Правила за безопасна употреба 

 

 

 

 

1. Преди всичко трябва внимателно да прочетете тези инструкции за употреба. Климатичната 
конзола на LG също има функции в експлоатация. 

2. Устройството трябва да бъде инсталирано при определени условия на електрическо 
напрежение. Важно! Ако тези условия не се спазват, може да има неизправност на 

оборудването, повреда на сензора за наблюдение, както и появата на шум по време на работа. 
3. Устройството може да се включва или изключва само с помощта на контролния панел. Не 

извършвайте тази операция, като използвате захранващ щепсел. 
4. Преди да отворите предния панел или други части на климатика, трябва да използвате 

контролния уред и да го изключите. 
5. Захранващият щепсел трябва да се изключи най-малко 30 секунди след изключване на уреда от 

контролния панел. Също така, бутонът за захранване се намира на арматурното табло. 
6. Батериите се монтират в дистанционното управление, като се вземе предвид полярността. 

Отделението за батериите трябва да е затворено с капак. 

7. Ако символите на дисплея имат необичаен (прекалено ярък или слаб) цвят - сменете батериите. 
8. Ако има устройства, които излъчват смущения (например радиотелефон) или луминесцентни 

лампи в стаята, дистанционното управление може да не работи правилно. За да подобрите 
производителността, трябва да я доближите до отвора на приемника. 

9. Ако настройките на дистанционното управление не се изведат правилно, трябва да извадите 
батериите от тях и да ги поставите обратно след няколко секунди. 

10. Ако климатикът не трябва да се използва дълго време, извадете батериите от дистанционното, 
за да избегнете окисляването. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА • Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела! 
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