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РЪКОВОДСТВО ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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1Характеристики и функции....

Предпазни мерки...................

Запознаване с всяка част.....

Съвети за експлоатация.......

Грижи и поддръжка...............

Отстраняване на 
неизправности......................

Изключение за мулти-сплит 
системата..............................

Благодарим ви, че 
закупихте нашия 
стаен климатик!

Преди да използвате Вашия климатик, моля, 
прочетете инструкциите внимателно и ги 
запазете за бъдеща справка.
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Безжичното дистанционно управление 
позволява удобно управление на 
работата на климатика.

Автоматично задвижване на подавания 
въздух във вертикална посока. 
Ламелата се движи автоматично нагоре 
и надолу, за да разпредели 
равномерно въздушния поток в цялата 
стая.

Режимът на работа (охлаждане, 
изсушаване, отопление) се превключва 
автоматично, за да поддържа 
зададената температура постоянна през 
цялото време.

Когато бутонът ‚НОЩЕН РЕЖИМ‘ е 
натиснат в режим на отопление, 
настройката на термостата на климатика 
постепенно се понижава по време на 
периода на работа; в режим на 
охлаждане, настройката на термостата 
се повишава постепенно през работния 
период. Когато се достигне зададеното 
време, уредът автоматично изключва.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

ИНВЕРТОР

В началото на експлоатацията се 
използва голяма мощност за бързо 
достигане на желаната температура в 
стаята. След това уредът автоматично 
превключва на настройка с ниска 
мощност за икономична и удобна работа.

БЕЗЖИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ДИАПАЗОН НА РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Температура в 
помещението

Външна 
температура

долна граница 

долна граница 

долна граница 

долна граница 

горна граница 

горна граница 

горна граница 

горна граница 

Температура в 
помещението 

Външна 
температура 

Охлаждане

Охлаждане

Отопление

Отопление

ВЕРТИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ВЪЗДУХА

АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

НОЩЕН РЕЖИМ



2

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОПАСНОСТ
Той идентифицира информация, която ако 
не бъде спазена може да доведе до смърт 
или тежки телесни повреди.

• Не се опитвайте да монтирате
климатика сами.

• Не се съдържат части, които могат
да се сервизират от потребителя. Винаги се
консултирайте с оторизиран сервизен
персонал за ремонт.

• При преместване се
консултирайте с оторизиран сервизен
персонал за демонтиране и инсталиране на
уреда.

• Не прекарвайте прекалено дълги
периоди изложени на директния охлаждащ
въздушен поток.

• Не вкарвайте пръсти или предмети
в изходния порт или в приемните решетки.

• Не стартирайте и не спирайте
работата на климатика, като изключвате
захранващия кабел и т.н.

• Внимавайте да не повредите
захранващия кабел.

• В случай на неизправност
(миризма на изгоряло и т.н.), незабавно
спрете уреда, изключете щепсела на
захранването и се консултирайте с
оторизиран сервизен персонал.

• Ако захранващият кабел на този
уред е повреден, той трябва да бъде
заменен само от оторизиран сервизен
персонал, тъй като са необходими
инструменти със специално предназначение
и определен кабел.

• Уредът не е предназначен за
употреба от малки деца и лица, върху които
не се осъществява наблюдение.

• Осигурете периодична вентилация 
по време на употреба.
• Не насочвайте въздушния поток 
към камини или отоплителни уреди.
• Не се качвайте по него и не 
поставяйте предмети върху климатика.
• Не закачайте предмети на 
вътрешния модул.
• Не поставяйте вази или водни 
контейнери върху климатика.
• Не излагайте климатика директно 
на вода.
• Не използвайте климатика с мокри 
ръце.
• Не дърпайте захранващия кабел.
• Изключете източника на 
захранване, когато не използвате уреда за 
продължителни периоди.
• Не поставяйте животни или 
растения на прекия път на въздушния поток.
• Не пийте водата, отделена от 
климатика.
• Да не се използва при приложения, 
включващи съхранение на храни, растения, 
животни, оборудване или художествени 
произведения.
• Присъединителните елементи се 
нагряват при работа в режим отопление. 
Бъдете внимателни.
• Не упражнявайте натиск върху 
ламелите на тоблообменника.
• Работете само с филтрите 
инсталирани в климатика.
• Не блокирайте и не покривайте 
решетката за приемане и изходния порт.
• Уверете се, че всяко електронно 
оборудване е на разстояние най-малко на 
един метър от вътрешните или външните 
тела.
• Избягвайте инсталирането на 
климатика в близост до камина или други 
отоплителни уреди.
• Когато монтирате вътрешните и 
външните тела, вземете предпазни мерки, за 
да предотвратите достъпа до деца.
• Не използвайте запалими газове в 
близост до климатика.

ВНИМАНИЕ
Този знак предупреждава за щети на 
имуществото.



3

Вътрешно тяло
Входящ въздух

Изходящ въздух

Външно тяло

Безжично 
дистанционно 
управление

Входящ въздух

Изходящ въздух

Захранващ кабел

Преден панел

Филтър
Направляваща 
ламела

Бандажна лента
Свързващ 
проводник

Дренажна тръба

Свързваща тръба 

Дистанционно

Икони на дисплея:
Автоматично 
Йонизатор

Размразяване

Включване 

Таймер

Зададена температура

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВСЯКА ЧАСТ
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СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Задайте подходяща стайна температура; прекалено ниската стайна температура не 
е полезна за вашето здраве и завишава разхода на електричество. Избягвайте честа 
промяна на температурата. 

По време на охлаждане избягвайте пряката слънчева светлина . Дръжте завесите 
и щорите затворени. Затворете вратите и прозорците, за да запазите хладния 
въздух в стаята.

Избягвайте генериране на топлина или използване на отоплителни уреди, докато 
климатикът е в режим на охлаждане.

Уверете се, че въздушната ламела е позиционирана правилно: хоризонтален поток 
при охлаждане и вертикален поток надолу за отопление.

Поддържайте равномерната стайна температура, като регулирате . Вертикалната и 
хоризонталната ламела. 

Разположете хоризонталната въздушна ламела по такъв начин, че да 
предотвратите излагането на тялото ви директно на въздушни течениея.

При продължителна работа, от време на време проветрявайте стаята.

При прекъсване на захранването се запазва паметта на микропроцесора. Когато 
рестартирате ще бъде възобновен последният режим на работа на климатика. Ако 
обаче е бил използван таймерът, устройството ще бъде изключено от таймера само 
ако дистанционното управление е насочено към устройството. В противен случай 
прекъсването на захранването ще доведе до изтриване на данните от таймера от 
паметта на микропроцесора.

След включване, изчакайте повече от 3 минути, за да започне работата в режим 
на охлаждане, отопление или изсушаване.

Kогато климатика е в режим „изсушаване“, уверете се, че стайната температура е 
между 20 °C и 27 °C. Когато се използва извън този диапазон, устройството може да 
се предпази и да спре работата си.

Kогато се използват охлаждащи или изсушаващи режими, уверете се, че 
относителната влажност в помещението е под 78%. Ако уредът се използва 
продължително време при висока влажност е възможно да се образува влага върху 
изходящият отвор за въздух и да прокапе. 

Сигнали от дистанционното управление може да не се приемат, ако капакът за 
управление на вътрешното тяло е изложен на пряка слънчева светлина или силна 
светлина. В такъв случай, блокирайте слънчевата светлина или приглушете 
осветлението.

Дистанционното управление работи в обхват от 8 метра. Aко сте извън обхвата, 
дистанционното управление може да има затруднения при предаването на сигнали.
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Охлаждане 
и 
Изсушаване

Забележка: Когато изключите уреда след работа в режим на отопление, 
уредът може да извърши операция за размразяване на външния 
топлообменник. В такъв случай компресорът ще продължи да работи 
още известно време, след като устройството е изключено и ламелите на 
вътрешното тяло са затворени. Tази функция е част от нормалната 
работа на устройството.

ЗАЩИТНИ РЕЖИМИ

Вашият климатик включва няколко автоматични режима на защита, които ви 
позволяват да го използвате практически по всяко време и през всеки сезон, 
независимо от външната температура. Някои от режимите на защита са 
изброени по-долу:

Режим Условия на 
работа

Ниска външна 
температура

Ниска външна 
температура

Висока външна 
температура

Висока 
вътрешна или 
външна 
температура

Отопление

Защита от

Замръзване 
на вътрешния 
топлообменик 

Прегряване на 
външния 
топлообменник

Натрупване на 
лед по външния 
топлообменник 

Прегряване на 
вътрешния 
топлообменник 

Метод на  защита

Спира външния вентилатор 
и компресора при 
наближаване на условията 
на замръзване. 
Възобновява работата 
автоматично. Индикаторът 
за работа мига.

Спира компресора при 
приближаване до условията 
на прегряване. 
Възобновява работата 
автоматично.Индикаторът 
за работа мига.

Обръща работата от 
отопление към охлаждане 
за кратки периоди за да 
размрази външния 
топлообменник. 
Индикаторът за работа 
мига.

Спира външния вентилатор 
и компресора при 
достигане на висока 
температура на вътрешния 
топлообменник. 
Възобновява работата 
автоматично. 
Индикаторът за работа 
мига.
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Преди да извършите каквато и да е процедура по 
поддръжка, не забравяйте да изключите климатика от 
захранването.

ПОДМЯНА НА ФИЛТЪР ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ
Филтърът за пречистване на въздуха трябва да се 
отстрани от устройството и да се подменя веднъж 
годишно, както следва:
1. Издърпване на филтъра
2. Подмяна на пълнителя на негово място

Забележка: Горната процедура се използва за подмяна 
на филтъра с активен въглен ( ако вашият климатик има 
такъв).

Избършете уреда с мека, суха кърпа или го 
почистете с прахосмукачка.
Не използвайте гореща вода или материали, 
които могат да повредят повърхността на 
климатика.





Вътрешното тяло и дистанционното управление 
трябва да са на разстояние един метър от 
телевизор, радио или друг домашен електронен 
уред.
Предпазвайте вътрешното тяло от пряка слънчева 
светлина или осветление.





ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИКА 

Уверете се, че няма препятствия, блокиращи потока 
на входящия или изходящия въздух, както на 
вътрешните, така и на външните тела.
Уверете се, че захранването е правилно свързано.
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За да премахнете въздушните филтри, повдигнете панела, 
натиснете леко въздушните филтри нагоре, за да ги 
отключите, издърпайте и почистете филтрите, като измиете 
в топла сапунена вода и изсушите внимателно. Подравнете 
и поставете филтрите на място. Затворете панела, като го 
натиснете в центъра, за да го заключите на място.

Ако вашият климатик е снабден с индикатор за почистване 
на филтъра, когато индикаторът светне, трябва да 
премахнете филтрите за почистване, след което да 
използвате бутона „Нулиране“, за да изключите индикатора 
след почистване.

НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО БЕЗ ФИЛТРИ!

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

В НАЧАЛОТО НА СЕЗОНА

ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Въздушен 
филтър

Филтър за пречистване
 на въздуха

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да се обадите за сервиз, моля, проверете 
следните често срещани неизправности и ги 
коригирайте при необходимост.

Включете захранващия 
кабел.
Проверете главния 
предпазител.

Проверете батериите на 
дистанционното 
управление.
Опитайте се да 
оперирате от по-близко 
разстояние.
Използвайте бутоните на 
самото устройство.
Отключете 
дистанционното 
управление.

Проверете дали нещо не 
блокира сигнала между 
дистанционното и 
вътрешното тяло. Ако 
има, го премахнете. 

 Доближете се до 
вътрешното тяло.

Намалете светлината в 
помещението (важи най-
вече за луминесцентна 
светлина)

 Нормална работа в 
режим ‚ОТОПЛЕНИЕ‘.         
Нормална работа в режим 
‚ИЗСУШАВАНЕ‘.

Това е нормална 
работа за тези режими.

    Уредът не работи. 
Индикаторът в режим на 
готовност -свети.

  Устройството не реагира 
правилно на командата за 
дистанционно управление.

Въздухът не излиза от 
вътрешното тяло.

ПоправянеПроблем          Причина      

Уредът не е свързан 
към захранването.
Липса на захранване.

Неизправно 
дистанционно 
управление. 

Дистанционното 
управление е 
заключено.

IR сигналът не 
достига вътрешното 
тяло.
Разстоянието между 
дистанционното 
управление и 
устройството е твърде 
голямо или насочено от 
неправилен ъгъл

IR приемникът е изложен 
на силен източник на 
светлина. 
Активиран е режимът за 
защита от замръзване. 
Уреда е в режим AUTO 
FAN. 
Преохлаждане в режим 
наИЗСУШАВАНЕ.  

3-мин. отложен
старт на компресора

Уредът не работи. 
Индикаторът в режим 
на готовност не свети.

Функционира, но не е 
достатъчно ефикасно. 

Неправилна настройка на 
температурата. 
Капацитетът на климатика е 
недостатъчен за товара или 
размера на помещението. 

Нулирайте 
температурата. 
Консултирайте се с 
вашия дилър.

‚ОХЛАЖДАНЕ‘, 
‚ИЗСУШАВАНЕ‘ или 
‚ОТОПЛЕНИЕ‘  не 
започва веднага.  
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В мулти-сплит приложения, при които повече от едно вътрешно тяло са свързани 
към едно и също външно тяло, може да се случи така, че заявеният режим на 
работа да не може да се осъществи.

Причината за това е, че в момента системата работи в различен режим. 

Режимът на работа на системата може да бъде охлаждане или отопление и се 
задава от настройките на външното тяло, контролирайки и базирайки се на 
настройките зададени на вътрешното и външното тяло. 

Правилата за настройките на режима могат да се различават при различните 
приложения. 

В повечето приложения режимът на работа на системата няма да се променя, 
докато има работещо вътрешно тяло, което изисква активен режим.

Режимът на работа в такова приложение ще бъде зададен от първото включено 
вътрешно тяло от режима ‚ГОТОВНОСТ‘. 

Следващата таблица показва режимите на работа на вътрешното тяло, които могат 
да се експлоатират за всеки активен системен режим:

Активен режим на системата

Желан режим на 
работа от 
вътрешното тяло

Охлаждане 
Охлаждане 

Отопление 

Отопление 

Изсушаване
Автоматично 
Охлаждане/Отоплние

Вентилация 

v  (единствено 
охлаждане)

v  (единствено 
отопление)

V

V
V

V

X
X

X

X

(v - активиран режим на работа на вътрешното тяло, X - деактивиран режим на 
работа на вътрешното тяло)
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