
 

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 
TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT 

 
 
 

  

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la 

îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

Cod comandă: RC-AC-HOMY-WL 

 

 



 

DESCRIERE 

 

Această telecomandă pentru aparatul de aer condiționat transformă energia din razele solare în 

energie electrică. Are un condensator de stocare încorporat așa că nu are nevoie de baterii 

tradiționale. Utilizatorii trebuie doar să așeze telecomanda lângă fereastră sau pe balcon pentru a 

absorbi lumina. Absorbția razelor solare timp de 3 până la 4 ore poate genera suficientă energie 

pentru a permite utilizarea telecomenzii timp de 3 luni sau mai mult. (Notă: Nu este recomandat 

să expuneți telecomanda în lumina puternică a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.) Prin 

transformarea luminii în electricitate, vă puteți bucura de o viața minunată cu energie verde! 

 

FUNCȚII ALE TELECOMENZII 

 

 
1: Semnal infraroșu     22: Temperatură - 

Port emițător     23: 26 de grade Celsius  

2: Componentele panoului fotovoltaic   24: Oprire temporizator  

3: Indicator de semnal   25: OK  

4: Viteza ventilatorului    26: Comutator alimentare  

5: Direcția automată a vântului   

6: Direcția manuală a vântului   

7: Temporizator pornit și afișarea ceasului  

8: Moduri (Automat/Răcire/ 

Dezumidificare/Ventilație/Încălzire 

9: Temperatură    

10: Temporizator oprit și afișarea codului  

11: Pornire/Oprire 

12: Răcire rapidă    

13: Direcția manuală a vântului 

14: Direcția automată a vântului 

15: Încălzire rapidă 

16: Ceas 

17: Pornire temporizator 

18: Setare 

19: Schimbați modul    

20: Temperatură + 

21: Viteza ventilatorului 

         

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procesul de transformare a energiei din razele solare în energie electrică: 

 

Inainte de utilizare, se recomandă amplasarea telecomenzii într-un mediu însorit și cu lumină 

( partea din spate al telecomenzii ) 



naturală precum pervazuri, balcoane etc., timp de 3-4 ore, astfel încat condensatorul de stocare 

încorporat să poată obține suficientă putere. Porniți comutatorul de pornire de pe spatele 

telecomenzii, apoi configurați și utilizați. 

 

Sfaturi: 

1. După o perioadă de utilizare de 3-5 luni, dacă cifrele de pe LCD nu apar clar sau ecranul pâlpâie, 

indică faptul că energia din telecomandă este scăzută. Vă rugăm să o puneți la lumină pentru a 

absorbi energia. 

2. În cazul în care aparatul de aer condiționat nu răspunde la telecomandă, vă rugăm să verificați 

dacă există vreo barieră între ele sau distanța este prea mare. 

3. Porniți comutatorul de alimentare care se află în spatele telecomenzii înainte de a o folosi. Și 

este recomandat să opriți întrerupătorul de alimentare atunci când nu aveți de gând să o utilizați o 

perioadă lungă de timp pentru a economisi energie. 

 

• Această telecomandă este proiectată cu un condensator încorporat pentru stocarea 

energiei, nu este nevoie să folosiți sau să înlocuiți bateria. 

 

METODE DE INSTALARE 

 

Acest produs poate fi folosit direct pentru: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, 

Haier, HuaLing și așa mai departe. Dacă nu funcționează, încercați să faceți configurarea prin 

una dintre metodele de mai jos: 

 

METODA A: BUTON BRAND 

Caută automat numai codurile relevante pentru marca dvs. de A/C 

1. Îndreptați telecomanda către A/C și țineți apăsat butonul care corespunde mărcii dvs. conform 

„butoanelor corespunzătoare” de mai jos. De exemplu, butonul TIME OFF pentru A/C Fujitsu. 

Dacă marca dvs. nu este listată, vă rugăm să consultați Metoda B&C. 

2. Imediat când A/C răspunde (de ex. emite un bip) eliberați butonul. Acest lucru poate dura până 

la aproximativ două minute. Dacă telecomanda nu controlează corect AC sau A/C nu răspunde, 

vă rugăm să consultați Metoda B&C. 

 

Tabel cu mărcile corespunzătoare butoanelor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

METODA B: CĂUTARE AUTOMATĂ 

Căutați automat fiecare cod 

1. Îndreptați telecomanda către A/C și țineți apăsat butonul „SET” timp de aproximativ 6 

secunde 

apoi eliberați butonul. Veți vedea apoi că telecomandă începe să parcurgă codurile de la 001 la 

999 în colțul din dreapta jos al ecranului. 

2. Treceți cu degetul peste butonul „OK” și imediat când A/C răspunde (de ex. emite un bip) 

apăsați butonul „OK” de două ori. 

3. Dacă telecomanda nu funcționează conform așteptărilor, repetați din nou pașii 1 și 2, 

telecomanda va căuta un alt cod care conectează telecomanda la A/C. În caz contrar, încercați 

metoda C. 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

METODA C: COD MARCĂ 

Căutați manual numai codurile relevante pentru marca dvs. unul câte unul 

1. Căutați marca dvs. în lista de coduri pentru a determina codurile relevante. 

2. Îndreptați telecomanda către AC și țineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când 

vedeți un cod care începe să clipească în colțul din dreapta jos al ecranului. 

3. Folosiți „TEMP +” sau „TEMP-” pentru a ajusta codul la primul cod relevant iar A/C va 

răspunde dacă este compatibil, dacă A/C răspunde apăsați butonul „OK” pentru a selecta codul. 

4. Dacă telecomanda nu controlează corect A/C sau AC nu răspunde, vă rugăm să repetați pașii 2 

și 3 folosind următorul cod relevant. 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 



METODA D: CĂUTAREA CODULUI MANUAL 

1. Îndreptați telecomanda către AC și țineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când 

vedeți un cod care începe să clipească în colțul din dreapta jos al ecranului. 

2. Apăsați butonul „TEMP+” sau „TEMP-” o dată și acordați atenție A/C între timp. A/C va 

răspunde dacă este compatibil. 

3. Dacă A/C răspunde, apăsați butonul „OK” pentru a selecta codul. 

4. Dacă telecomanda nu controlează corect A/C sau A/C nu răspunde, vă rugăm să repetați pașii 

2 și 3. 

 

FUNCȚII SUPLIMENTARE ALE TELECOMENZII 

• RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ 

Apăsați butoanele „SET” + „FAN” în același timp timp de aproximativ 3 secunde până când 

întregul ecran de pe telecomandă clipește pentru a restabili setările din fabrică. 

 

• FUNCȚIE DE RĂCIRE ȘI ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ 

RĂCIRE RAPIDĂ 

Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „F.COOL”. Acest lucru va schimba modul pe 

răcire, temperatura setată 21 de grade, viteza ventilatorului puternică și direcția la automată. 

 

ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ 

Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „F.HEAT”. Acest lucru va schimba modul pe 

încălzire, temperatura setată 27 de grade, viteza ventilatorului puternică și direcția la automată. 

 

• FUNCȚIA CEAS 

1. Țineți apăsat butonul „CLOCK” timp de aproximativ 3 secunde până când ora de pe ecran 

începe să clipească. 

2. Folosiți butoanele „TEMP+” și „TEMP-” pentru a regla ora, vă rugăm să rețineți dacă țineți 

apăsat butonul se va derula mai repede. 

3. Apăsați butonul „CLOCK” pentru a confirma ora reglată. 

 

• FUNCȚIA TEMPORIZATOR 

Vă rugăm să rețineți că telecomanda trebuie să fie programată cu A/C pentru ca această funcție 

să funcționeze. De asemenea, trebuie pornită telecomanda pentru a determina dacă o temperatură 

este afișată sau nu pe ecranul telecomenzii, dacă nu este pornită, vă rugăm să apăsați butonul de 

pornire. 

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca utilizarea butonului TIME ON și TIME OFF să nu 

funcționeze pentru toate A/C-urile. 

 

1. Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „TIME ON” sau „TIME OFF” în funcție 

de funcția dorită, ecranul telecomenzii va afișa apoi „TIME ONO1” sau „TIME OFFO1” și AC-

ul dvs. ar trebui să răspundă prin a lumina intermitent sau emițând un bip. „01” indică că AC este 

setat să pornească/oprească automat în 1 oră. 

2. Apăsați din nou același buton pentru a crește numărul de ore. Maximul este de 15 ore, iar dacă 

apăsați din nou același buton după ce pe ecran apare „TIME ON15” sau „TIME OFF15” acesta 

va dezactiva această funcție. 

 



 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o categorie 

specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt 

importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect 

de seră  sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând 

la centrele speciale  de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de 

aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și 

totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la 

groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul 

(pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a 

EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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