
ИНСТРУКЦИЯ 
за синхронизиране на дистанционното радиоуправление 

и авариен панел - приемник на камината, 
който се намира на гърба на камината 

 
Работи се с аварийния приемник. 
Има дисплей и под него 3 бутона.  
Натиска се бутон SW1 – само 1път;   
На дисплея се появяват редуващи се символи: 

ΠΕΛρ ↔ -4 
Натиска се бутон SW3 последователно 7 пъти. 
На дисплея съответно се появяват следните 
редуващи се символи: 

 
1. ΥΠΠΦ ↔ οΦΦ 
2. ΧΛΕΑ ↔ οΦΦ 
3. ΧΑο ↔ Ο 
4. ΑΦΣ ↔ ον 
5. ΛΣΠ ↔ οΦΦ 
6. ΛΑν6 ↔ Εν6 
7. ΦρΧ ↔ ---- 

 
 
Натиска се бутон SW1 и на дисплея се показват  
4 мигащи тирета /----/. 
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Веднага се работи с дистанционното: 
Натиска се бутон (11) ON/OFF  на 
дистанционното, като се задържа 
натиснат докато се чуе писък;   
На дисплея на приемника се изписва 
οΦΦ, което може да премине вι6ν  
Натиска се отново бутон (11) ON/OFF на 
дистанционното, като се задържа 
натиснат докато отново се чуе писък. 
Екранът на дисплея на приемника трябва 
да остане със символ οΦΦ а на дисплея 
на дистанционното се показва само 
температурата на стаята. 
 

  

 
 

Клавиатура на дистанционното 
 
  



MANUAL 
to synchronize the remote control 

and emergency panel - receiver of the fireplace 
which is located on the back of the fireplace 

 
It is operated with the emergency receiver. 
There is a display and 3 buttons under it. 
Press the button SW1 - only 1 time; 
Alternating symbols appear on the display: 

ΠΕΛρ ↔ -4 

Press the button SW3 seven times consecutively. The display will 
respectively show the following alternating symbols: 
 
1. ΥΠΠΦ ↔ οΦΦ 
2. ΧΛΕΑ ↔ οΦΦ 
3. ΧΑο ↔ Ο 
4. ΑΦΣ ↔ ον 
5. ΛΣΠ ↔ οΦΦ 
6. ΛΑν6 ↔ Εν6 
7. ΦρΧ ↔ ---- 
 
Press the button SW1 and the display shows 
4 blinking dashes / ---- /. 
 
Immediately work with the remote control: 
Press the button (11) ON / OFF on the remote control 
and keep it pressed until you hear a beep; 
On the display of the receiver is written out οΦΦ, which 
can pass into vι6ν 
Press the button again (11) ON / OFF on the remote 
control, and keep it pressed until you hear a beep again. 
The display screen of the receiver must remain with a 
symbol οΦΦ and on the display of the remote control 
only the temperature of the room is displayed. 
 
 

 
Keyboard of the remote control 


