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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
! ОПАСНОСТ !

-

Не се опитвайте да монтирате климатизатора сами.
Този климатизатор няма части, които могат да бъдат
сервизирани от потребителя. Винаги се
консултирайте с упълномощен сервизен техник.
При преместване, за демонтаж и монтаж се
консултирайте със сервизния техник.
Не се охлаждайте прекомерно, стоейки
продължително време подложен на директния поток
студен въздух.
Никога не слагайте пръстите си или други предмети
в смукателните решетки или в подаващия въздух
отвор.
Не изключвайте и не включвайте климатизатора
чрез ел. захранващия кабел.
Внимавайте да не повредите ел.захранващия кабел.
В случай на неизправна работа (мирис на изгоряло
и други), веднага изключете климатизатора и от ел.
мрежата и се консултирайте със сервизния техник.
Ако ел. захранващия кабел на климатизатора е
повреден, той може да се подмени само от
сервизния техник, тъй като се изискват
специализирани инструменти и кабел.

! ВНИМАНИЕ !

-

По време на експлоатация на климатизатора
периодично проветрявайте помещението.
Не направлявайте въздушния поток към камини или
други нагревателни уреди.
Не поставайте никакви предмети върху вътрешното
тяло на климатизатора.
Не окачвайте никакви предмети върху вътрешното
тяло на климатизатора.
Не поставайте вази с цветя или съдове с вода върху
климатизатора.
Не позволявайте климатизаторът да бъде обливан с
вода.
Не пипайте климатизатора с мокри ръце.
Не теглете ел. захранващия кабел.
Ако
няма
да
ползвате
климатизатора
продължително време, изключете го от ел. мрежата.
Проверете състоянието на ел.инсталацията за
повреди.
Не поставяйте растения или животни директно
срещу въздушния поток.
Не пийте водата, изтичаща от климатизатора.
Проверявайте състоянието на стойката за монтаж
на външното тяло за повреди.
Не използвайте климатизатора за съхранение на
продукти, растения или животни, прецизни прибори
или произведения на изкуството.
Свързващите вентили се нагряват при работа в
режим отопление, бъдете внимателни при допир.
Не натискайте ребрата на топлообменниците.
Ползвайте климатизатора само с монтиран в него
въздушен филтър.
Не поставяйте препятствия и не покривайте
смукателните решетки и отворите за изходящ
въздух.
Уверете се, че всякакъв вид електронни уреди се
намират поне на един метър, както от вътрешното,
така и от външното тяло.
Избягвайте монтирането на климатизатора в
близост до открити камини или други нагревателни
уреди.
При монтирането на външното и вътрешното тяло,
вземете мерки да не бъдат достъпни за деца.
Не ползвайте запалими газове в близост до
климатизатора.

РЕЖИМИ И ФУНКЦИИ
Инвертор
При включване климатизаторът
стартира с максималната си мощност,
за да достигне максимално бързо
желаната температура. След това
той автоматично преминава към
икономичен режим на работа.
Експлоатация в режим изсушаване
Изпарителят на вътрешното тяло на
кли-матизатора може да се изсуши с
натискане на бутон COIL DRY на
дистанционното управление, за да се
избегне образуването на плесени и
развитието на бактерии от влагата.
Автоматично превключване
Режимът на експлоатация
(охлаждане, изсушаване, отопление)
се превключва автоматично, за да
поддържа зададената температура и
тя се поддържа постоянна през
цялото време.
Безжично дистанционно
управление
Безжичното дистанционно
управление позволява удобно
управление на климатизатора.
Хоризонтално направление на
въздушния поток: охлаждане /
Направление на въздушния поток
надолу: отопление
При охлаждане насочвайте така
хоризон-талния въздушен поток, че
да не духа директно върху хората,
намиращи се в помещението. При
отопление насочвайте въздушния
поток надолу към пода, така че
силната струя топъл въздух да
затопли помещението до комфортна
температура.

Експлоатация в режим SWING
Жалузите направляващи въздушния
поток се движат автоматично
(SWING). Освен това с помощта на
дистанционното управление може да
избирате направлението на
въздушния поток – нагоре, надолу,
наляво и надясно.
Устойчив на плесени филтър
Въздушният филтър е обработен да
бъде устойчив на плесени, което
повишава чистотата на въздуха.
Свръхтиха работа
Когато бутонът FAN CONTROL
(управление вентилатор) се постави
на QUIET (тихо), климатизаторът ще
работи свръхтихо; въздушният поток
от вътрешното тяло е намален за
осигуряване на тиха работа.
Автоматично почистване на
филтъра.
Филтърът се почиства автоматично
след определен период работа на
климатизатора.
Вътрешно ултравиолетово
почистване
Развитието на плесени и различни
бактерии във вътрешното тяло на
климатизатора се се предотвратява с
ултравиолетови (UV) лъчи.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
фиг. 1 - Вътрешно тяло
(1) Смукателни решетки
(2) Ултравиолетова лампа
(3) Индикатор (фиг. 2)
(4) Индикаторна лампа MAINTENANCE
(поддръжка) - червена
(5) Индикаторна лампа TIMER
(таймер) - зелена
(6) Индикаторна лампа OPERATION
(режим на работа) - червена
(7) Индикаторна лампа SUPER QUITE
(супер тих) - зелена
(8) Индикаторна лампа HI-POWER
(максимална мощност) - оранжeва
(9) Приемник на сигналите от
дистанционното управление
(10) Подвижен панел (фиг. 3)
(11) Бутон MAINTENANCE/ MANUAL AUTO
(поддръжка/ ръчно автоматично)

• Когато задържите натиснат бутона “MANUAL
AUTO” за повече от 10 секунди, ще започне
принудителен режим на охлаждане.
• Принудително охлаждане се използва при
монтажа на климатизатора. И се използва
само от оторизирани служители.
• Когато принудително охлаждане започне
случайно, натиснете бутонът "SТАРТ/STOP"
за да спрете операцията.

(12)
(13)
(14)
(15)

Въздушен филтър
Кутия за събиране на прахта
Клапи за посоката на въздушния поток
Жалузи за ляво/ дясно (зад жалузи за
посока на въздушния поток)
(16) Мощен дифузор
(17) Захранващ кабел
(18) Захранващ щепсел
Фиг. 4 - Външно тяло
(19) Смукателен отвор
(20) Отвор подаващ въздух
(21) Тръба
(22) Дренажен отвор (на дъното)
.

Фиг. 5 - Дистанционно управление
(23) Предавател на сигнала
(24) Дисплей на дистанционното управление
(фиг. 6)
(25) Дисплей COIL DRY
(26) Дисплей OPERATION (екслоатация)
(27) Дисплей FAN CONTROL (регулиране
вентилатора)
(28) Дисплей ECONOMY (икономичен)
(29) Индикатор за предаване на сигнала
(30) Дисплей температура
(31) Дисплей SWING (многопосочно движение
на жалузи)
(32) Дисплей индикатор за батериите
(33) Дисплей OFF TIMER изключен таймер
(34) Дисплей ON TIMER(включен таймер)
(35) Бутон START / STOP (старт / стоп)
(36) Бутон SET TEMP (настройка температура)
(37) Бутон COOL (охлаждане)
(38) Бутон DRY (изсушаване)
(39) Бутон HEAT (отопление)
(40) Бутон SLEEP (сън)
(41) Бутон AUTO (автоматичен)
(42) Бутон FAN (вентилатор)
(43) Бутон COIL DRY (изсушаване на
топлообменника)
(44) Бутон FILTER (почистване филтър)
(45) Бутон HI-POWER (висока мощност)
(46) Бутон SUPER QUITE (супер тиха работа)
(47) Бутон FAN CONTROL (управление
вентилатор)
(48) Бутон ECONOMY (икономичен режим)
(49) Бутон SWING (многопосочно движение на
жалузи)
(50) Бутон AIR DIRECTION (Left-Right) –
насочване въздушния поток ляво/дясно
(51) Бутон AIR DIRECTION (Up-Down) –
насочване въздушния поток нагоре/надолу
(52) Бутон ON TIMER (включване таймер)
(53) Бутон OFF TIMER (изключване таймер)
(54) Бутон SET TIME (настройка на часа)
(55) Бутон SET TIMER (настройка на таймера)
(56) Бутон CANCEL TIMER (изключване на
таймера)
(57) Бутон TEST RUN (за работа в режим “тест”)
(58) Бутон RESET (за рестартиране на
фабричните настройки)
(59) Бутон CLOCK ADJUST (настройка на
часовника)

Подготовка
Как се отваря и затваря капачето на дистанционното управление
Отваряйте внимателно
(не бъдете груби).

Хванете двете страни на
капачето и го затворете
докато не се чуе щракане.

Сменяйте навреме батериите на дистанционното управление
•

Дистанционното управление се включва и изключва.
Индикаторен дисплей за батерии (фиг. 6) е показан по време на работа.
o При включване : мига 5 пъти.
o При изключване : остава осветен за около 10 минути.
Ако светне индикаторът на батариите, моля, сменете вашите батерии възможно
най-скоро, дори ако вашето дистанционно управление е все още използваемо.

Повече за бутон TEST RUN
•

•

•

Този бутон се използва при монтажа на
климатизатора и не следва да се използва и натиска
при нормалните условия на работа, тъй като това ще Бутон TEST RUN
бъде причина термостът на климатизатора да
функционира неправилно.
Ако този бутон се натисне по време на обичайната
Бутон TEST RUN
работа, климатизаторът ще премине в контролен
режим, при което индикаторната лампа OPERATION
и индикаторната лампа ТIМЕR на вътрешното тяло
ще започнат да мигат едновременно.
За да прекратите работата в контролен режим,
натиснете START/ STOP бутона, за да спрете
климатизатора.

Режим принудително охлаждане
•
•

Ако натиснете бутон TEST RUN (фиг.5-57) по време на работа в режим
охлаждане, климатизаторът ще премине в режим принудително охлаждане и
помещението ще се охлажда независимо от настройката на термостата.
Използвайте режим принудително охлаждане при събиране на хладилния агент
във външното тяло на климатизатора, преди неговото преместване (не
използвайте този бутон при обичайните условия на работа на климатизатора).

Подготовка
Включване към ел. захранване
Поставете щепсела в контакта на ел. мрежата (фиг.1-18), в случай на директна връзка, включете
прекъсвача.

Поставяне на батериите (LR03 x 2)
1. Натиснете и приплъзнете капака на отделението за
батериите, намиращо се на обратната страна, за да го
отворите.
Плъзнете по посока на стрелката, натискайки знак ▼.

! Внимание !
• Вземете мерки да предотвратите глътването на
батериите от деца.
• Когато няма да ползвате дистанционното
управление продължително време, извадете
батериите, за да избегнете изтичането им и
повреда на прибора.
• Ако изтеклата от батериите течност попадне в
очите, върху кожата, очите или устата, трябва
веднага да промиете обилно с вода.
• Изтощените батерии трябва да се извадят
бързо и да се изхвърлят на подходящо за това
място.
• Не се опитвайте да ги презареждате.
• Моля, винаги след смяна на батериите
натиснете бутон “RESET” за да избегнете
възможността от функционални грешки.

2. Поставете батериите.
Уверете се, че батериите са сложени правилно и е
спазена полярността (+)/(–) на батериите.
3. Затворете капака на отделението за батерии.
4. Повече за бутон “RESET” (фиг.5-58).
• Ако дистанционното управление е
неспособно да функционира нормално
след като батериите са сменени, моля,
натиснете бутонът "RESET" (фиг.5-58).
• Натиснете бутонът (фиг.5-58) "RESET"с
върха на химикалка или с друг остър
предмет.

Никога не ползвайте заедно стари и нови
батерии, или батерии от различен тип. Батериите
трябва да издържат около една година при
нормална експлоатация.
Сменете батериите, в някоя от следните ситуации:
• Покаже се индикаторния дисплей на батериите.
• Дистанционното управление не работи, освен в
непосредствена близост до вътрешното тяло.
• Дистанционното управление не работи добре.

Настройка часово време
1. Натиснете бутон CLOCK ADJUST (настройка на часовника) (фиг.5-59).
Използвайте заострения връх на писалка или друг малък остър предмет, за да натиснете
бутона.
2. Използвайте (+)/(–) на бутон SET TIME (настройка време) (фиг.5-54), за да настроите
часовника на точното време.
(+) бутон: Натиснете за преместване времето напред.
(–) бутон: Натиснете за преместване времето назад.
При всяко натискане на бутоните времето се връща или отива напред с една минута, за
промяна с десет минути, задръжте бутоните натиснати.
3. Натиснете бутон SET (фиг.5-55).
Настройката на времето е извършена и часовникът започва да работи.

Използване на дистанционното управление
• Дистанционното управление трябва да бъде насочено към приемника на сигнали (фиг. 1-9),
за да работи правилно.
• Работен обхват: около 7 метра.
• Когато сигналът е приет правилно от климатизатора, се чува писукащ звук.
• Ако няма писукащ звук, натиснете отново съответния бутон от дистанционното уравление.

Държач на дистанционното управление
Издърпайте
Вкарайте
винтове
Натиснете
1. Монтирайте държача

2. Поставете дистанционното
управление

3. За да го свалите, когато
ще се ползва на ръка

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Избиране режим на работа
Натиснете бутона за съответния режим на работа :
Охлаждане : Натиснете бутон COOL (фиг.5-37)
Отопление : Натиснете бутон HEAT (фиг.5-39)
Изсушаване : Натиснете бутон DRY (фиг.5-38)
Автоматичен : Натиснете бутон AUTO (фиг.5-41)
Вентилация : Натиснете бутон FAN (фиг.5-42)
Индикаторната лампа OPERATION (червена) (фиг.2-6) ще светне.
Климатизаторът ще започне работа.
Ако натиснете бутон START/ STOP (включен/ изключен) (фиг.5-35) ще включите
климатизатора в последно използвания режим.

Когато нагласяте
на охлаждане

Настройка на термостата
Натиснете бутон SET TEMP (настройка температура) (фиг.5-36).
▲: Натиснете, за да повишите температурата
▼: Натиснете, за да понижите температурата
•

Обхват на настойката на термостата
Отопление ………………........................16÷30оC
Охлаждане/ изсушаване………………..18÷30оC
Автоматично ……………………………..18÷30оC

Термостатът не трябва да се използва за настройка на
стайната температура, когато работи на режим FAN (вентилация)
– на дисплея няма да се изобрази стойността на температурата.
Когато нагласяте 28’С

Настройка скоростта на вентилатора
Натиснете бутон FAN CONTROL (управление на вентилатора) (фиг.5-47).
При всяко натискане на бутона , скоростта на вентилатора се променя в следния ред:

Около три секунди по-късно на дисплея отново ще се появят останалите изображения .

Когато е настроен на АUTO (автоматичен режим):
Отопление: Вентилаторът работи така, че да осигурява оптимална циркулация на
топлия въздух. Обаче, вентилаторът ще работи при много ниска скорост,
когато подаваният от климатизатора въздух е с ниска температура.
Когато нагласяте
Охлаждане: С приближаването на стойността на стайната температура към тази,
скотостта на
настроена на термостата, скоростта на вентилатора ще намалява.
вентилатора
Вентилация: Вентилатора работи с ниска скорост.

SUPER QUIET (супер тиха) работа :
Натиснете бутон SUPER QUIET (супер тиха) (фиг.5-46)
Индикаторната лампа SUPER QUIET (зелена) (фиг.2-7) на вътрешното тяло ще светне. (Няма да
се покаже на дисплея на дистанционното управление).
Започва SUPER QUIET (супер тиха) работа.
Въздушният поток от вътрешното тяло ще се намали за по-тиха работа.
• При всяка една от следните промени ще се изключи режим SUPER QUITE :
• Промяна на скоростта на вентилатора.
• Включване в режим HI-POWER (максимална мощност).
• Когато изключите климатизатора, режим SUPER QUIET също се изключва. Когато
климатизатора се включи отново, скоростта на вентилатора ще бъде показана на
дисплея на дистанционното управление.
• При свръхтиха работа на климатизатора, отоплителната и охлаждащата мощност ще
бъдат намалени.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Изключване на климатизатора
Натиснете бутон START/ STOP (включен/ изключен) (фиг.5-35)
Индикаторната лампа OPERATION (работа) червена (фиг.2-6) ще изгасне.

Повече за автоматичната работа
Режим AUTO (автоматичен):
• При включване на климатизатора, вентилаторът ще работи около една минута при
много ниска скорост, докато през това време климатизаторът установява условията в
помещението и избира подходящия режим.
Ако разликата между настройката на термостата и температурата в
помещението е повече от +2оC → режим охлаждане или изсушаване.
Ако разликата между настройката на термостата и температурата в
помещението е ± 2 оC → режим контролен.
Ако разликата между настройката на термостата и температурата в
помещението е повече от -2оC → режим отопление.
•

•

Когато климатизаторът се нагажда спрямо температурата в помещението, се нуждае от
настройка на термостата. Ще започне работа в контролен режим. Вентилаторът ще
работи на ниска скорост. Ако температурата в помещението се промени, климатизаторът
ще се установи на подходящия режим (отопление, охлаждане), за да нагоди
температурата към настроената стойност на термостата. (При контролен режим
разликата е ± 2 оC спрямо настройката на термостата).
Ако автоматичният режим на климатизатора не отговаря на желанията Ви, изберете един
от стандартните режими на работа (отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация).

Повече за стандартните режими на работа
Отопление:
• Използвайте за отопление в помещението.
При режим отопление
Настройте термостата на
• Когато сте избрали режим отопление, климатизатотемпература по-висока от тази на
рът ще работи около 3 до 5 минути на много ниска
въздуха в помещението.
скорост на вентилатора, след което започва работа
Този режим няма да се включи, ако
на избраната от Вас скорост на вентилатора. Този
настройката е под стайната
температура.
период от време е необходим за вътрешното тяло да
се загрее преди започване на пълна мощност на работа. При режим охлаждане/ изсушаване
Настройте термостата на
• Когато стайната температура е много ниска, може
температура по-ниска от тази на
да се образува скреж върху външното тяло и произвовъздуха в помещението. Тези
дителността му да се намали. За да се отстрани
режими няма да се включат, ако
настройката е над стайната
скрежта, климатизаторът автоматично ще преминава
температура. При режим охлаждане
от време на време в режим обезскрежаване. По време
ще работи само вентилаторът.
на автоматичното обезскрежаване, индикаторната
При режим вентилация
червена лампа OPERATION (работа) ще мига и режим
Не може да използвате
климатизатора за отопление или
отопление ще бъде прекъснат.
охлаждане на помещението.
Охлаждане:
• Използвайте за охлаждане на помещението.
Изсушаване:
• Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема влагата от помещението.
• Не можете да отоплявате помещението, когато климатизаторът работи в режим
изсушаване.
• При режим изсушаване климатизаторът ще работи при ниска скорост, за да настрои
влажността в помещението, вентилаторът на вътрешното тяло може да изключва от
време на време. Също така вентилаторът може да работи на много ниска скорост докато
установява влажността в помещението.
• Скоростта на вентилатора не може да се променя ръчно, когато е избран режим на
работа изсушаване.
Вентилация:
• Използвайте за циркулиране на въздуха в помещението.

НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
• Настройката на посоката на въздушния поток нагоре, надолу, наляво и надясно става с
натискане на бутон AIR DIRECTION (посока на въздушния поток) от дистанционното управление.
• Използвайте бутон AIR DIRECTION след като сте включили климатизатора и жалузите за
насочване на въздушния поток спрат да се движат.

Вертикална посока на въздушния поток
Отворете капака на дистанционното управление.
Натиснете бутон AIR DIRECTION (Up-Down) (фиг.5-51)
• Когато натиснете бутон AIR DIRECTION (Up-Down), посоката на
въздушния поток се променя в следния ред :
• Вие можете да избирате желаната посока на въздушният поток.
Охлаждащ/ изсушаващ обхват – 1,2,3,4

Отопляващ обхват – 5,6,7,8

Въздушни
жалузи

Мощен дифузор

* Клапите за посока на въздушния поток
Up-Down (нагоре-надолу) се местят в
посока на стрелката от затворената
позиция.
• За максимално използване на
отоплителната и охлаждащата мощност,
използвайте обхватите по-горе.
Обхват на вентилатора : 1,2,3,4,5,6,7,8
* Дисплеят на дистанционното
управление не се променя.

Хоризонтална посока на въздушния поток
Отворете капака на дистанционното управление.
Натиснете бутон AIR DIRECTION (Left-Right) (фиг.5-50)
• Когато натиснете бутон AIR DIRECTION (Left-Right), посоката на
въздушния поток се променя в следния ред :
посока напред

надясно

наляво

напред

• Вие можете да избирате желаната
посока на въздушният поток.
• Вътрешното тяло е настроено за преден
въздушен поток, когато се включи
* Дисплеят на дистанционното
климатизатора.
управление не се променя.

! Опасност !

• Никога не слагайте пръстите си или
предмети в отворите за подаване
на въздух, тъй като вентилаторът
работи на висока скорост и може да
Ви нарани.

Настройка на въздушния поток
• Когато включвате климатизатора
или променяте режима на работа,
положението на жалузите за
въздушния поток автоматично се
настройва.
• Охлаждане/ изсушаване/
вентилация : 1 - хоризонтална
посока на въздушния поток.
• Отопление: 7 - посока на
въздушния поток надолу.
• По време на режим на работа
HI- POWER (виж стр.14), посоката
въздушния поток нагоре/ надолу се
настройва автоматично, за да
оптимизира работата при
отопление и охлаждане.
• Когато бутоните AIR DIRECTION
(посока на въздухът) на
дистанционното управление се
натиснат, може да отнеме кратко
време за движението на жалузите
нагоре/ надолу или наляво/
надясно, докато достигнат
желаната позиция.
През това време, посоката на
въздушния поток не може да бъде
нагласяна, дори ако сте натиснали
AIR DIRECTION бутоните
многократно.
• По време на автоматичен режим
(виж стр. 8), хоризонталната посока
на въздушният поток е зададена и
не може да бъде променена.
• Ако натиснете бутона AIR
DIRECTION (Up-Down) по време на
работа на SWING (Up-Down)
функция (виж стр.12), изпълнението
на функция SWING (Up-Down) ще
спрем. В допълнение, ако
натиснете бутонът AIR DIRECTION
(Left-Right) по време на работа на
SWING (Left-Right) функция,
изпълнението на функция SWING
(Up-Down) ще спрем.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ “SWING”
Преди включване на тази функция, включете климатизатора.
За да настроите функция “SWING”
Отворете капачето на дистанционното управление за да настроите
в режим “SWING” (многопосочно движение на жалузите).
Натиснете бутона “SWING” (фиг.5-49).
Дисплеят SWING (Фиг.6-31) ще светне.
Всеки път, когато натиснете бутона SWING, функцията SWING
ще се променя в следния ред :
нагоре/надолу функция SWING
изключване на функция SWING

наляво/надясно функция SWING
нагоре/надолу/наляво/надясно функция SWING

За да изключите функция SWING
Натиснете бутона SWING (фиг.5-49) и изберете STOP (стоп).
Посоката на въздушния поток ще се възстанови, както е била настроена преди
включването на горната функция.
Повече за функцията “SWING”
• Нагоре/надолу люлеещо движение:
Работа в режим люлеене започва
използвайки обхват съответсвуващ на
съществуващата посока на въздушния
поток.
• Посоката на въздушния поток е 1-4
(за охлаждане, за изсушаване).
С най-горната жалуза за посоката
на въздушния поток е в
хоризонтално положение, подолната жалуза се движи(SWING) и
насочва въздушния поток в широк
обхват.
• Посоката на въздушния поток е 5-8
(за отопление). С насочването на
жалузите надолу. въздушния поток
е насочен директно към пода.
• Наляво/надясно люлеещо движение:
Жалузите за насочване на въздуха се
движат(SWING)(летящо)
аляво/надясно

• Нагоре/надолу/наляво/надясно:
Жалузите за насочване на въздушния
поток се движат(SWING)
(летящо движение) и в двете посоки:
нагоре/надолу и наляво/надясно.
• Функцията SWING може да спре
временно, ако вентилаторът изключи
или ако работи на много ниски
скорости.
• Ако бутона AIR FLOW DIRECTION
(посока на въздушния поток
нагоре/надолу) се натисне по време
на работа на жалузите - летящо
движение нагоре/надолу (SWING),
това движение ще спре.
• Ако бутонът AIR FLOW DIRECTION
(посока на въздушния поток)
наляво/надясно се натисне по време
на работа на жалузите - летящо
движение (SWING), то това движение
ще спре.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ “TIMER”.
Преди да използвате функциите на таймера, се уверете, че часовникът на дистанционното
управление е настроен на точното часово време. (виж стр.6)

За да ползвате Таймер OFF(изключ.) или ON (включ.)
Отворете капака на дистанционното управление за да
настроите функциите на таймера.

Нулиране работата на таймера
Натиснете бутона CANCEL.

1. Натиснете бутона за необходимия режим на
работа или START/STOP (старт/стоп) бутон (Фиг.5-40)
(Ако климатизатора вече е включен, преминете към
стъпка 2. Индикаторната лампа на вътрешното тяло
OPERATION (работа), червена (фиг.2-6) ще светне.

За да промените настройките на
Таймера
Изпълнете стъпки 2-4.

2. Изберете желаното от Вас време на работа на
Таймера и тогава натиснете бутон Таймер OFF
(изключен) (фиг.5-53) или бутон Таймер ON
(включен) (фиг.5-52).
Индикаторът на Таймер OFF (изключен) или ON
(включен) ще премига.

За да изключите климатизатора,
когато таймерът е в действие
Натиснете бутон START / STOP

3. Използвайте бутони SET TIME (настройка време)
(фиг.5-54) за да настроите желаните ON и OFF
(включено или изключено) времена.
“+” бутон : Натиснете за преместване времето
напред.Времето се премества напред с по 5min.
“-“ бутон : Натиснете за преместване времето назад.
Времето се премества назад с по 5min.
4. Насочете дистанционното управление към и в
близост до вътрешното тяло и натиснете бутон
SET (фиг.5-55).
Индикаторът на Таймер OFF / ON (изключен или
включен) спира да свети. Индикаторната лампа на
Таймера (зелена) на вътрешното тяло ще светне.
Работата на климатизатора ще спре, ако е избран
режим ON TIMER (включен таймер).
За да ползвате PROGRAM TIMER (Програм Таймер)
1. Натиснете START/STOP бутон (фиг.5-35)
(Ако климатизаторът вече е включен, преминете към
стъпка 2).
Индикаторната лампа на вътрешното тяло (червена)
OPERATION (работа) (фиг.2-6) ще светне.
2. Настройте желаните времена за OFF и ON Таймер
(изключен и включен).
Вижте от горния раздел за да настроите на желания
режим и времена. Индикаторната лампа (зелена)
Таймер на вътрешното тяло (фиг.2-5) ще светне.

Нулиране работата на таймера
Натиснете бутона CANCEL.
Индикаторна лампа Таймер
(зелена), ще изгасне. За да
нулирате работата на Таймера
OFF или ON
1.Натиснете бутон Таймер за да
прекратите действието (OFF / ON).
2.Натиснете бутон CANCEL
За да промените настройките на
Таймера
1.Натиснете бутон Таймер за да
промените настройката (OFF / ON)
2.Настройте Таймера като
използвате бутони “+” и “-“.
3.Натиснете бутон SET(настройка)
За да изключите
климатизатора , когато
таймерът е в действие
Натиснете бутон START / STOP.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ
Преди включване на тази функция, включете климатизатора.
Отворете капака на дистанционното управление.
За да използвате ECONOMY (икономичен) режим
Натиснете бутона ECONOMY (икономична работа) (фиг.5-48) на
дистанционното управление.
На дисплея на дистанционното управление се появява надпис “ ECO “.
•Започва работа в икономичен режим.
За да спрете ECONOMY (икономичен) режим
Натиснете отново бутона ECONOMY (икономична работа) (фиг.5-48) на
дистанционното управление..
Надписът “ ECO “изчезва от дисплея на дистанционното управление.
•Започва нормална работа на климатизатора.
Повече за работа в икономичен режим
При икономичен режим на работа и при max ел. мощност климатизаторът
консумира около 70% от мощността при работата му в нормален режим на
работа на охлаждане и отопление.
Когато климатизаторът работи на охлаждане и включите “икономичен режим”,
изсушаването на въздуха се увеличава.Тази функция е особено подходяща,
когато желаете да намалите влагата в помещението, без значение на
температурата в него.
По време на работа на климатизатора в икономичен режим, термостатът
настройва автоматично промените съобразно с външната температура, за да
предотврати ненужното охлаждане и отопление, за да е най-икономична
работата му.
• Ако по време на работа в икономичен режим, помещението не е
затоплено или охладено добре, настройте климатизатора в нормален
режим на работа.
• След като сте изключили климатизатора, нормалната работа на
климатизатора започва, когато вътрешното тяло се включи отново.
• По време на работа на климатизатора в AUTO MODE (автоматичен
контролен режим), той не може да се настрои за работа в икономичен
режим дори с натискане на бутон ECONOMY (икономичен) режим.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ HI-POWER (МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ)
Преди включване на тази функция, включете климатизатора.
Отворете капака на дистанционното управление.
За да използвате HI-POWER (максимална мощност) режим
Натиснете бутона HI-POWER (максимална мощност) (фиг.5-45) работа на
дистанционното управление.
Индикаторната лампа HI-POWER (оранжева) (фиг.2-8) на вътрешното тяло ще
светне.
•Започва работа в HI-POWER режим.
За да спрете HI-POWER (максимална мощност) режим
Натиснете отново бутона HI-POWER (максимална мощност) (фиг.5-45)
работа на дистанционното управление.
Индикаторната лампа HI-POWER (оранжева) (фиг.2-8) на вътрешното тяло ще
изгасне.
Започва нормална работа на климатизатора.
Въпреки това, работата в режим HI-POWER ще се прекрати автоматично при
следните условия :
• Ако се включи режим SUPER QUIET, докато работи HI-POWER режим,
HI-POWER ще се изключи автоматично.
• По време на работа на охлаждане
Температурата в помещението е с 1ºC под зададената с термостата или
след 30 min работа в режим HI-POWER.
• По време на работа на отопление
Температурата в помещението е с 2ºC над зададената с термостата.
• По време на работа на вентилация
След 15 min работа, в режим HI-POWER.
Повече за работа в режим HI-POWER.
•

По време на работа на отопление
Вътрешното тяло ще работи на максимална мощност, докато
температурата не стане с 2ºC по-висока от зададената с термостата.
• По време на работа на охлаждане
Вътрешното тяло ще работи на максимална мощност, докато
температурата в помещението не стане с 1ºC по-ниска от зададената с
термостата.
• По време на работа на вентилация
Въздушният поток от вътрешното тяло се увеличава.
• По време на работа на изсушаване
Въздушният поток не може да се настройва по време на работа в режим
HI-POWER.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА
• След като изсушите топлообменника, включете ултравиолетово почистване на
филтрите, за да ограничите плесента и бактериите от топлообменикът и въздушния
филтър. Тази функция дава ясни резултати от почистването след като охлаждане или
изсушаване.
• За да използвате режим COIL DRY(изсушаване на топлообменника) натиснетe бутон
COIL DRY. Работата по изсушаването на топлообменника започва и след около 20min
автоматично спира.
За да започне работа в режим изсушаване на топлообменника
Натиснете бутона COIL DRY (фиг.5-43)
(когато климатизатора е включен
или изключен).
Ще светне само индикаторната лампа
OPERATION (червена) (фиг.2-6) на
вътрешното тяло.
“COIL DRY” ще се появи на дисплея на
дистанционното управление и ще изчезне
след приблизително 20 минути.
Ако натиснете отново бутона COIL DRY
(фиг.5-43) повреме на работа на
климатизатора в режим изсушаване на
топлообменника, този режим ще започне
отново.

! ВНИМАНИЕ !
• Когато започне работа в режим
изсушаване на топлообменника,
вътрешното тяло работи на отопление
и вентилация, за да го изсуши отвътре.
В резултат на това температурата
и влагата в помещението могат да се
повишат слабо.
•Режимът изсушаване на топлообменника
не може да се използва за почистване на
въздуха в помещението.
•Работата в режим изсушаване на
топлообменника е по-ефективна,
когато се изпълнява често.

За да прекратите работата в режим изсушаване на топлообменника
Натиснете бутона START/STOP (включен/изключен) (фиг.5-35) по време на работа
на климатизатора в режим изсушаване на топлообменника.
Индикаторната лампа OPERATION (работа) червена (фиг.2-6) на вътрешното тяло
ще се изключи.
• Дистанционното управление ще бъде в положение на готовност изключен-включен.
Повече за работа в режим изсушаване на топлообменника
Представените по-долу процедури се извършват по време на работа на
климатизатора в режим изсушаване на топлообменника преди да спре
автоматично след работа около 20 минути.
• Изсушаване
След около 18 минути от стартиране на COIL DRY(работа в режим изсушаване на
топлообменника), вътрешността на вътрешното тяло е изсушена и мръсотията и
миризмите са унищожени и премахнати от въздушния филтър.
• (UV) (ултравиолетови лъчи) (около 2 минути)
Ултравиолетови лъчи въздействат върху въздушният филтър, дезодорират и
дезифекцират всяка мръсотия, миризма и прах, и след което се рециклират в кутията
за прах. В същото време, дезинфекциращата и дезодорираща функция на
въздушният филтър се възстановяват, и са готови да почистват пак.
• Режим изсушаване на топлооменника спира.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
• Това е една много удобна функция, с която автоматично се почиства прахта от въздушните
филтри след определен период на работа на климатизатора.
• Функция “Автоматично почистване на филтрите” може да се включи с дистанционното управление.

Автоматично почистване на филтрите
Повече за работата с функция автоматично почистване на филтрите
Автоматичното почистване на филтрите се извършва след
определено време на работа на климатизатора и той се
изключва или се натиска бутон FILTER (фиг.5-44) на
дистанционното управление.
• По време на функцията автоматичното почистване на
филтрите, индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN
(червена) (фиг.2-4) на вътрешното тяло светва.

! ВНИМАНИЕ !
Не пипайте въздушните филтри по
време на автоматичното почистване.
- Вътрешното тяло може да се
повреди ако въздушните
филтри се блъскат или дърпат.
- Ако въздушните филтри се дърпат
ненужно, те може да паднат и да
причинят нараняване.

1. Изваждане на въздушните филтри
• Въздушните филтри автоматично излизат от вътрешното
тяло под отворения панел. В същото време прахта, която се
Отворен панел
е насъбрала по въздушните филтри, се събира в кутии за
прах (зад отворения панел).
2. Прибиране на въздушните филтри
• След изваждането на въздушните филтри, те автоматично
се прибират на определените за тях
места във вътрешното тяло.
• Когато е завършена операцията “автоматично почистване на
филтрите”, индикаторната лампа (червена) MAINTENANCE
SIGN (фиг.2-4) на вътрешното тяло загасва.

Повече за индикаторната лампа МAINTENANCE SIGN (поддръжка)
Червената индикаторна лампа МAINTENANCE SING (фиг.2-4) ще премигва по време на
автоматичното почистване на филтрите, ако те не са поставени. Ако това се случи по време на
работа на климатизатора, изключете го от захранването (контакта) и следвайте процедурите за
“поддръжка кутиите за прах” (виж стр. 18), за да монтирате въздушните филтри.

Промяна на интервала за почистване на филтрите
Интервалът за поддръжка на филтър може да бъде променян.
Понякога може да бъде трудно да се почисти прахта с автоматична
поддръжка на филтър. В такъв случай, моля, прехвърлете интервалът на
50ч за по-често почистване.
По време на почистване, моля, поставете дистанционното управление в
режим “STOP” (само часовникът и времето да са показани).
1. Задръжте бутон “SET TIME” (фиг.5-54) за поне 3 секунди.
Преминава от показване на текущото време към показване на
интервалът, и започва да мига.
2. Настройте интервалът използвайки бутоните на “SET TIME”, ”+” и ”-”
(фиг.5-54). Натискайки тези бутони ще можете да минавате между
фигурите по-долу.
• 50ч  100 ч
• Фабричната настройка е 100 ч.
• За по-честа и добра поддръжка на филтъра, поставете на 50 ч.
3. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло и натиснете
бутон “SET” (фиг.5-55). Дисплеят ще спре да мига и ще изпрати сигнали
към вътрешното тяло. Ако не натиснете бутон “SET” (фиг.5-55), няма
начин да запаметите направените настройки.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
Повече за функцията автоматично почистване на филтрите
• В зависимост от това колко са замърсени въздушните филтрите, може да не се изчисти всичката
прах от тях по време на работа в режим “автоматично почистване”. В този случай отново
задействайте режим “автоматично почистване”.
• Ако остане прах по въздушните филтри въпреки многократното им автоматичното им почистване,
трябва да се извърши поддръжка на кутията за прах (виж стр.18).
• В зависимост от състоянието на прахта във въздушните филтри, например ако прахта е мазна или
твърда, тя не може да бъде почистена от филтрите при автоматичен режим. В този случай
извадете фитрите и ги измийте с вода (виж стр.21).
• По време на автоматичното почистване на филтрите се чуват тракащи или свистящи звуци.
• Ако въздушните филтри са дърпани или блъскани по време на автоматичното почистване, то
поддръжката на филтрите ще спре да работи и индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN
(червена) (фиг.2-4) ще започне да премигва.
Ако това се случи, следвайте инструкциите за “почистване на кутията за прах”, за да поставите
наново въздушните филтри.
• Ако филтърът е вмъкнат твърде ниско, той автоматично ще се корегира него местейки се нагоре.
• Ако има каквито и да е обекти, които са намират под вътрешното тяло, и кагато филтрите излизат,
то те ще удрят тези обекти и вече няма да могат да работят правилно.

Функция автоматично почистване на филтрите чрез дистанционно управление
Натиснете бутона FILTER (фиг.5-44) (когато климатизаторът е включен или изключен)
Индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN (червена) (фиг.2-4) на вътрешното тяло ще светне.
Ще започне автоматично почистване на филтрите.
• Ако бутонът FILTER се натисне по време на работа на климатизатора, то той ще спре,
автоматичното почистване на филтрите ще се извърши и тогава климатизаторът ще се включи да
работи отново.
• Дори ако бутонът FILTER се натиснат по време на автоматично почистване на филтрите,
почистването няма да спре.

Повече информация за почистване на кутиите за прах
- Когато автоматичната поддръжка на филтър не се е активирала, но индикаторната лампа
MAINTENANCE SIGN (червена) (фиг.2-4) на вътрешното тъло е светнала, това означава, че е дошло
време да почистите кутията за прах. В такова положение, моля, почистете кутията за прах.
- Поради разликата в интервалите на автоматичната поддръжка на филтъра, има и разлики във
времето, в което климатизатора се пуска преди неговата индикаторна лампа MAINTENANCE SIGN
(червена) (фиг.2-4) да светне.
Интервал за автоматично почистване на
филтърa
50 часа
100 часа

Интервал преди да светне червена индикаторна
лампа MAINTENANCE (поддръжка)
2000 часа
4000 часа

- Докато свети червената индикаторна лампа MAINTENANCE SIGN (фиг.2-4), автоматичното
почистване на филтрите не може да се извърши. (Дори когато натиснете бутон FILTER
MAINTENANCE на дистанционното управление). При това положение, моля, почистете кутията за
прах и натиснете бутон MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (фиг.3-11). Индикаторната лампа
MAINTENANCE SIGN (червена) (фиг.2-4) ще изгасне.
- Индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN (червена) (фиг.2-4) ще светне единствено, когато
климатизаторът се включва или изключва.
- Ако кутията за прах не са почисти и индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN (фиг.2-4) загасне,
следващия път, когато включите “автоматично почистване на филтрите”, може да се посипе прах от
вътрешното тяло. Когато светне индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN (фиг.2-4), непременно
почистете кутията за прах.

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
• Постоянната поддръжка на климатизатора удължава живота му и подобрява работата му на
охлаждане и отопление.
• Преди да направите нещо по неговата поддръжка, изключете климатизатора посредством
дистанционното управление и от ел. мрежа чрез изваждане на щепсела от контакта.

! ВНИМАНИЕ !
Преди почистване на климатизатора, се
уверете, че сте го изключили от ел. мрежата.
• Вентилатора работи с висока скорост и може
да се нараните.
Когато изваждате или поставяте обратно
кутиите за прах, не пипайте нито
топлообменника, нито други метални части.
• Може да се нараните.

Когато почиствате климатизатора, не стойте върху
никакви неустоичиви предмети.
• Може да паднете и да се нараните.
Когато почиствате кутията за прах и решетката, се
уверете, че сте ги монтирали правилно.
• Ако кутията за прах и решетката не са поставени
правилно, те може да паднат и да ви наранят.

Почистване на кутиите за прах
• Ако индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN (червена) (фиг.2-4)
на вътрешното тяло свети, трябва да почистите кутиите за прах.
Ако вътрешното тяло е монтирано на много запрашено място,
почиствайте кутиите за прах на всеки 3 месеца, дори ако
червената индикаторната лампа MAINTENANCE SIGN не свети.
• Когато почиствате кутиите за прах, прахта може да падне на
земята. Положете вестник или нещо друго под вътрешното тяло
преди да започнете да ги чистите.

1.

Изваждане на въздушните филтри и кутиите за прах от вътрешното тяло.
Отделяне на въздушните филтри от кутиите за прах.

Подготовка

* Изключете климатизатора с дистанционното управление.
* Изключете климатизатора от електрическата мрежа.
3. Извадете кутиите за прах и
1. Отворете предния панел.
въздушните филтри.

Отваряем панел

Хванете центъра на всяка от кутиите,
приплъзнете дъното в посока 1 и след това в
посока 2. (Извадете въздушните филтри и
кутиите за прах заедно).

Хванете панела от двете страни и го
повдигне-те нагоре дотогава, докато заеме
хоризонтална позиция. (Панелът остава
отворен докато не го затворите отново.)

2. Отключване на кутиите за прах.

4. Отделете въздушните филтри от
всяка кутия за прах.
Хванете здраво кутията и издърпайте
въздушния филтър от кутията за прах по
посока на стрелката.
Въздушен
филтър

Кутия за прах
Ключалки

“Щрак”
“Щрак”
Преместете двете заключващи панти
(жълти), разположени в краищата на всяка от
кутиите за прах и отключете ключалките.

Място за
захващане
Кутия за прах
Когато въздушния филтър е отделен от
кутията за прах, прахта може да изпадне от
кутията, затова постелете вестник или друго,
преди да издърпате въздушния филтър.

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
2. Извадете събраната прах в кутиите и ги изчистете.
1. Отворете кутиите за прах.
1. Дръжте ключалките (светлосини) от двете
страни на вътрешността на кутията за прах,
и издърпайте навън докато не чуете щракване.
Ключалки

“Щрак”

“Щрак”

2. Измийте предния и задния панел на
кутията с вода, ако са много мръсни.
1. Леко изтъркайте четките с топла вода
(40÷45оС). Ако са трудни за почистване, сложе-те
мек перилен препарат (ниска или неутрална
алкалност) и търкайте леко.
2. Търкайте предния и задния панел с гъба.
3. Изплакнете под течаща вода.
4. Подсушете.
5. Избършете четките и панелите с кърпа и ги
оставете да съхнат на сянка.

- Не използвайте друг препарат освен мек синтети-чен
2. Отворете вътрешността на кутията.
Вътрешна кутия

Външна кутия
• Бъдете внимателни при отваряне, излишната
сила може да доведе до повреда и неизправна
работа.
• Когато отваряте вътрешната кутия, прахта
събрана в кутията за прах може да изпада. По
време на този процес, моля, поставете вестници
или нещо друго под кутията за прах.
3. Почистете вътрешността на кутията.
• Използвайте прахосмукачка за да почистите
прахта от четката и кутията, или използвайте
четка за да изчистите тази прах.
Външна кутия
Държачи
на четки

с неутрална алкалност.
о
- Не мийте с гореща вода над 60 С.
- Не използвайте абразивни или твърди предмети за
почистване.
- Не сушете с горещ въздух от сешоар и т.н.
Може да деформирате панелите и да повредите
четките.
- След измиването с вода, подсушете кутиите за прах и
тогава ги монтирайте. Четките са особено трудни за
изсушаване, затова ги подсушете с кърпа, за да ги
изсушите напълно.
Ако кутиите за прах са монтирани мокри, прахта от
въздушните филтри няма да може да бъде отстранена
по време на автоматичното почистване.

3. Сглобяване на кутиите за прах.
1. Първо обърнете надолу външната кутия, и
след това затворете вътрешната кутия.
Вътрешна кутия

Външна кутия
2. Бутнете ключалките (светлосини) от двете
страни на техните места.

“Щрак”
“Щрак”
Четки
Вътрешна кутия
• Не използвайте сила при отварянето на
държачите на четките. Може да ги повредите, а
от там и вътрешното тяло на климатизатора.

Ключалки
Когато сглобите кутиите за прах, бутнете
ключалките точно на техните места. Ако те не се
поставят на точните им места и кутиите се
монтират на вътрешното тяло, функция
автоматично почистване на филтрите може да не
работи.

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
3. Поставете кутиите за прах на вътрешното тяло, натиснете бутон
“MAINTENANCE / MANUAL AUTO”, и след това вкарайте въздушните филтри.
3. Следваите същата процедура, вкарайте и дргият въздушен
филтър.
• По време на поставянето, уверете се, че и филтърът и вашите
ръце са сухи. Каквато и да е влага на филтърът или на вашите
ръце може да доведе до неизправности или токов удар.
• Моля, вмъкнете въздушният филтър правилно според
определената посока. Неправилното вмъкване може да доведе
до шум или функционални проблеми.
• Вмъкнете въздушният филтър, на точно определеното му място.
Ако филтърът не е в правилната позиция, то не може да се
заключи автоматично.

4. Затворете предният панел.

Поддръжка на въздушните филтри
• Измийте въздушните филтри с вода, ако има прах останала по тях след приключване на функция
автоматично почистване на филтрите.
• Това се препоръчва за поддръжка и на кутиите за прах, когато се извършва поддръжката на
въздушните филтрите.
1.Отворете панела и извадете кутиите за прах
и въздушните филтри.
Виж т.1 от Поддръжка на кутиите за прах (стр.18).
2.Отделете въздушните филтри от кутиите за
прах.
Виж т.1 от Поддръжка на кутиите за прах (стр.18).
3.Почистете прахта с прахосмукачка и след
това измийте въздушните филтри с вода.
• Ако има прекомерна мазнина или мръсотия,
измийте със синтетичен кухненски препарат.
(средна-степен).
• Подсушете ги с кърпа, и т.н., след измиването
и ги поставете да съхнат на тъмно място.
• Не извивайте въздушните филтри. Могат да се
повредат и да нарушът работата на функция
автоматично почистване на филтрите. Бъдете
особено внимателни да не повредите зъбчетата
на рейката на гърба на всеки от филтрите.
Въздушен филтър
(задна страна)

•Не почиствайте въздушните филтри с каквито и
да е абразивни или твърди материали.
• Не мийте с гореща вода над 60°C.
• Не сушете с горещ въздух със сешоар и т.н.
• След измиването на въздушните филтри с вода,
не ги разклащайте силно, за да изсъхнат.
4. Поставете кутиите за прах и въздушните
филтри в вътрешното тяло и затворете
панела.
Виж т.4 от Поддръжката на кутиите запрах (стр.18)

Повече за въздушните филтри
(титанов микро-филтър)
• С филтър на микро - фибър (много фин),
подобрен чрез титан, се извършва
дезинфекциране и дезодоритане на прах, от
въздуха и всички видове бактерии и миризми.
• Ув лъчите подобряват ефектите от
дезинфекциране и дезодориране и напълно
почистват въздущния филтър.

Рейка
със зъбчета

ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
• Почиствайте прахта от вътрешната страна на вътрешното тяло с
прахосмукачка, избърсвайте го с хладка вода и го подсушете с
чиста, мека кърпа.
• Не чистете с вода с температура над 40°С. Може да деформирате
вътрешното тяло.
• Не чистете с бензол разредители за боя или полиращи препарати.
Те ще повредят външната облицовка на вътрешното тяло.

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Поддръжка на решетките за засмукване
•Извършва се в същото време, когато се
почистват кутиите за прах.
Решетки за засмукване

! ВНИМАНИЕ !
Проверете дали сте монтирали решетките
правилно.
•Ако не са монтирани правилно могат да
паднат и да причинят наранявания.

1.Отворете предния панел.

4.Поставяне на решетките за засмукване.

Виж т.1 от “Почистване на кутиите за прах” (стр.18)

1.Плъзнете всяка от решетките покрай водещите
релси под панела, докато спрат.(Плъзнете леко
нагоре решетките, докато осъществите монтажа)
Отваряем панел
Водещи релси

2.Свалете решетките за засмукване.
1.Бутнете нагоре държачите (4) във вътрешността
на отворения панел. (Отделете от предния панел 4
държача).
Издатини
Издатини

Държачи
2.Хванете всяка от решетките и я изтеглете навън.

3.Измийте с вода.

• Проверете дали сте монтирали решетките в
правилната посока.Лицевата страна на всяка
решетка е щампована.
2.Вкарайте четирите издатини на решетките във
вътрешното тяло по посоката указана от стрелките.
Издатини
Издатини

Почистете прахта от решетките с прахосмукачка,
избършете ги с хладка вода и ги подсушете с чиста
и мека кърпа.

• Не почиствайте с вода над 40 C. Външността на
вътрешното тяло може да бъде деформирана и да
стане безцветена.

• Ако решетките не са монтирани правилно по
релсите, докато спрат, издатините на решетките
няма да могат да влязат във вътрешното тяло.
След монтиране проверете дали решетките са
монтирани безопасно като внимателно ги движете
напред- назад и от една страна на друга.

5.Затворете предния панел.
Виж т.4 от “Почистване на кутиите за прах” (стр.18)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ “MANUAL AUTO”
(ръчно включване на автоматична работа)
Когато дистанционното управление е изгубено или в момента липсва, може да
използвате тази функция.
Когато няма дистанционно управление (ръчно включване на автоматична работа)
Ако дистанционното управление е загубено или няма батерии, климатизатора може да
се управлява временно от вътрешното тяло.
1. Отворете панела на климатизатора.
Хванете отваряемия панел от двете страни и го
повдигнете нагоре, докато се задържи изправен.
(Панелът ще остане отворен, докато не бъде
пуснат обратно.)
2. Натиснете бутон MAINTENANCE/MANUAL AUTO
(фиг.3-11) за 3 секунди.
(ръчно включване на автоматична работа).
• Натиснете бутон MAINTENANCE/ MANUAL AUTO
(фиг.3-11) и прекъснете след като чуете бипкащ звук.
Индикаторната лампа OPERATION (червена) (фиг.2-6)
на вътрешното тяло ще светне.
Климатизаторът ще работи на автоматичен режим
(виж стр.8). Въздушния поток и неговата посока ще
бъдат със стандартна настройка и настройката на
термостата ще бъде на стандартни температури.

Бутон 1
Бутон 2
Бутон 3

Бутон 1 – MAINTENANCE complete (задържа се 1секунда)
Бутон 2 – MANUAL AUTO (задържа се 1секунда)
Бутон 3 – FORCE COOLING OPERATION (задържа се 1секунда)

3. Затворете панела.

• Не оставяйте климатизатора да работи с отворен панел.
Прекратяване на ръчно включената автоматична работа
Натиснете бутона MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (фиг.3-11) за 3 секунди.
Работата на климатизатора ще спре и индикаторната лампа OPERATION (червена)
(фиг.2-6) на вътрешното тяло ще изгасне.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ В РЕЖИМ “MANUAL AUTO”
(ръчно включване на автоматична работа)
Когато дистанционното управление е изгубено или в момента липсва, може да
използвате тази функция.
Когато няма дистанционно управление (ръчно включване на автоматична работа)
Ако дистанционното управление е загубено или няма батерии, климатизатора може да
се управлява временно от вътрешното тяло.
1. Отворете панела на климатизатора.
Хванете отваряемия панел от двете страни и го
повдигнете нагоре, докато се задържи изправен.
(Панелът ще остане отворен, докато не бъде
пуснат обратно.)
2. Натиснете бутон MAINTENANCE/MANUAL AUTO
(фиг.3-11) за 3 секунди.
(ръчно включване на автоматична работа).
• Натиснете бутон MAINTENANCE/ MANUAL AUTO
(фиг.3-11) и прекъснете след като чуете бипкащ звук.
Индикаторната лампа OPERATION (червена) (фиг.2-6)
на вътрешното тяло ще светне.
Климатизаторът ще работи на автоматичен режим
(виж стр.8). Въздушния поток и неговата посока ще
бъдат със стандартна настройка и настройката на
термостата ще бъде на стандартни температури.

Бутон 1
Бутон 2
Бутон 3

Бутон 1 – MAINTENANCE complete (задържа се 1секунда)
Бутон 2 – MANUAL AUTO (задържа се 1секунда)
Бутон 3 – FORCE COOLING OPERATION (задържа се 1секунда)

3. Затворете панела.

• Не оставяйте климатизатора да работи с отворен панел.
Прекратяване на ръчно включената автоматична работа
Натиснете бутона MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (фиг.3-11) за 3 секунди.
Работата на климатизатора ще спре и индикаторната лампа OPERATION (червена)
(фиг.2-6) на вътрешното тяло ще изгасне.

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

В случай на неизправност (мирис на изгоряло и други) веднага
изключете климатизатора, вкл. и от ел.мрежата и се
консултирайте със сервизния техник.
Само спирането на климатизатора не е достатъчно за да бъде
напълно прекъснато ел.подаването. Винаги проверявайте дали
е изключен и от ел.мрежата.

Преди да поискате сервизно обслужване, извършете следните проверки:
СИМПТОМИ
Не включва
веднага:

-

-

Чува се шум:

-

НОРМАЛНИ
ЯВЛЕНИЯ

Миризма:
-

Отделя се пара или
мъгла:
-

-

Въздушният поток
е слаб или няма
такъв:

-

ПРОБЛЕМ
Ако изключите климатизатора и веднага след това
го включите отново, компресорът няма да работи
за около 3 минути, с цел да предпази бушоните от
изгаряне.
Когато щепселът е изваден от контакта и поставен
отново, защитата ще задейства за около 3 минути,
не позволявайки на климатизатора да работи в
този период.
По време на работа и веднага след изключването
на климатизатора може да чуете шум, подобен на
течаща вода в тръбите. Същият шум може да се
чуе и след включването му. (Този шум е от
протичащия хладилен агент).
По време на работа може да се чуе скърцащ звук.
Това се дължи на разширение и свиване на
предния панел, поради температурните промени.
При режим “отопление”, понякога може да чуете
скърцащ звук. Причината е в автоматичното
преминаване в режим “обезскрежаване”
Понякога от вътрешното тяло може да се излъчва
миризма. Това е резултат от миризмите на
помещението (мебели, цигари и други), поети от
климатизатора.
При режими “охлаждане” или “изсушаване”, може
да се забележи изпускане на лека мъгла от
вътрешното тяло. Това се дължи на внезапното
охлаждане на въздуха в помещението от
подавания от климатизатора въздух, причиняващ
оросяване и кондензация.
При режим “отопление”, вентилаторът на
външното тяло може да спре и тогава може да се
забележи отделяне на пара. Това се дължи на
обезскрежаването.
При включване в режим “отопление”, скоростта на
вентилатора временно е много ниска, за да могат
вътрешните части да се затоплят.
При в режим “отопление”, ако темпера-турата на
въздуха в помещението се повиши над
настройката на термостата, външното тяло ще
изключи, а вътрешното ще продължи да работи
при много ниска скорост на вентилатора. Ако
искате да се отоплявате, настройте термостата на
по-висока стойност.

ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ
СИМПТОМИ

НОРМАЛНИ
ЯВЛЕНИЯ

Въздушният поток
е слаб или няма
такъв :

От външното тяло
изтича вода :

Не работи въобще :

ПРОБЛЕМ
- При в режим “отопление”, климатизаторът
временно ще изключва (за около 7 до 15 минути),
когато се извършва обезскрежаване. По време
на обезскрежаването, индикаторната лампа
OPERATION (работа) ще мига бавно.
- При време на режим “изсушаване”, вентилаторът
може да работи при много ниска скорост, или
когато климатизаторът установи стайна
температура.
- При SUPER QUIET (свръх тиха) работа, вентилаторът ще работи при много ниска скорост.
- При контролен AUTO (автоматичен) режим,
вентилаторът ще работи при много ниска скорост
- При режим “отопление”, от външното тяло може
да изтича вода, дължащо се на автоматичното
обезскрежаване.
- Щепселът не е ли изключен от ел.мрежата?
- Имало ли е авария в ел.захранването?
- Не е ли изгорял бушон, или пък изключен
ел.прекъсвач?
- Дали Таймерът не е в действие?

ПРОВЕРЕТЕ
ОЩЕ
ВЕДНЪЖ

Слаб охлаждащ
ефект :

Работата на
климатизатора е
различна според
настройките на
дистанционното
управление :

- Не е ли замърсен въздушния филтър?
- Не са ли блокирани смукателната решетка или
отвора за изходящ въздух?
- Термостатът настроен ли е правилно?
- Няма ли отворена врата или прозорец?
- При режим “охлаждане”, няма ли директно
слънчево облъчване? (пуснете завесите или
щорите).
- При режим “охлаждане”, няма ли нагревателни
прибори или компютри в помещението, или пък
твърде много хора?
- Климатизаторът не е ли настроен на SUPER
QUIET (свръх тиха) работа?
- Батериите на дистанционното управлениене са
ли изтощени?
- Батериите на дистанционното управление дали
са поставени правилно?

Ако след извършването на горните проверки, проблемът продължава да съществува,
или ако долавяте мирис на изгоряло, или индикаторната лампа OPERATION (работа)
(фиг.2-6) и индикаторната лампа TIMER (таймер) (фиг.2-5) мигат, незабавно изключете
климатизатора, откачете щепсела от ел.мрежата (фиг.1-18), и се консултирайте със
сервизния техник.

СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
Работа и експлоатация
Режим “отопление”

Автоматично обезскрежаване,
управлявано с микрокомпютър

- Този климатизатор работи на термопомпен
принцип, абсорбиращ топлина от външния
въздух и подаващ я в помещението. В
резултат, отоплителната способност се
намалява с понижаването на външната
температура. Ако считате, че помещението
Ви не е достатъчно топло, използвайте
допълнителен източник на топлина.
- Термопомпеният тип климатизатори
затоплят помещението чрез рециркулация на
топлия въздух, поради което след
първоначалното включване е необходимо
известно време за затопляне на цялото
помещение.

- При ползване на режим “отопление” когато
външният въздух е с висока влажност и
ниска температура, върху външното тяло
може да се образува скреж, намаляваща
отоплителната му способност.
За да се избегне това намаляване на
отоплителната мощност, климатизаторът
има вграден микрокомпютър, контролиращ
обезскрежаването. Ако се е образувала
скреж, климатизаторът временно ще изключи
и за кратко ще работи обезскрежаването (за
около 7 до 15 мин.)
По време на обезскрежаването индикаторната лампа OPERATION (работа),
(червена) (фиг.2-6) ще мига.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ (РЕСТАРТ)
В случай на прекъсване на ел.захранването
- Ел.захранването на климатизатора е
прекъснато от повреда в ел.мрежата.
Климатизаторът автоматично ще започне
работа, веднага след възстановяването на
ел.захранването, в същия режим и настройка
като отпреди.
- Климатизатора ще работи с настройките
направени преди спирането на тока.
- Ако при повредата в ел.захранването,
климатизаторът е настроен на Таймер, то
след отстраняване на повредата, Таймерът

трябва да се настрои отново, като при
настройката индикаторната лампа TIMER
(таймер) (зелена) (фиг.2-5) ще мига.
- Използването на ел.прибори (ел.бръсначки и
др.), както и портативно радио, в близост до
климатизатора, могат да са причина за
неизправна работа. В такъв случай,
изключете климатизатора от ел.мрежата,
включете го отново и след това възстановете
работата му с помощта на дистанционното
управление.

Обхват на температура и влажност
Външна
температура
Вътрешна
температура

Режим”охлаждане”

Режим”изсушаване”

Режим”отопление”

от около -10°C до 43°C

от около -10°C до 43°C

от около -15°C до 24°C

от около 18°C до 32°C

от около 18°C до 32°C

около 30°C или по-ниска

• Ако климатизаторът работи при температури по- високи от изброените по-горе, може да се
задейства вградената защита, за да предпази вътрешната ел. верига от повреда. Също така,
при режими “охлаждане” и “изсушаване”, ако климатизаторът работи при температури по-ниски
от посочените по-горе, топлообменникът може да заскрежи, което ще причини потичане на вода
и други повреди.
• Не използвайте тези климатизатори за други цели освен за охлаждане, отопление, изсушаване
или вентилиране на жилищни помещения.
• Ако климатизатора се ползва продължително време в условия на висока влажност (около 80%
или повече), по повърхността на вътрешното тяло може да кондензира влага и да капе по пода
или по други предмети под него.

Съвети за спестяване на енергия
• Когато външната температурата е ниска (около 10°C или по-ниска), климатизатора ще консумира
ел. енергия от 20-40W дори климатизаторът да е изключен, освен ако захранващият щепсел не е
изключен от ел.мрежата.
• Изключете захранващият щепсел за да спестите енергия, когато не използвате климатизатора
за дълго време.

