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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За да предотвратите телесно нараняване или повреда 
на имущество, прочетете внимателно този раздел, преди 
да използвате продукта, и спазвайте следните мерки за 
безопасност.
Неправилната експлоатация поради неспазването на тези 
инструкции, може да причини вреда или щети, сериознос-
тта на които е класифицирана, както следва:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тази маркировка предупреждава за 
смърт или сериозно нараняване.

 ВНИМАНИЕ
Тази маркировка предупреждава за 
нараняване или материални щети.

 Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.

 Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Този продукт не съдържа части, които могат да се 
сервизират от потребителя. Винаги се консултирайте 
оторизиран сервизен персонал с оторизиран серви-
зен персонал за ремонт, монтаж и преместване на 
този продукт.
Неправилен монтаж или работа могат да причинят 
теч, електрически удар или пожар.

• В случай на неизправност, като мирис на изгоряло, 
незабавно спрете климатика и изключете елек-
трозахранването, като изключите електрическия 
прекъсвач или извадите щепсела от контакта. После 
се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

• Внимавайте да не повредите захранващия кабел.
Ако е повреден, трябва да се подмени само от ото-
ризиран сервизен персонал.

• В случай на изтичане на хладилен агент задължи-
телно пазете от огън или други запалими вещества и 
се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

• В случай на гръмотевична буря или признаци за 
светкавици изключете климатика от дистанционното 
управление и избягвайте докосването на продукта 
или източника на ел. захранване, за да предотврати-
те рискове от електрически удар.

• Този уред не е предназначен за използване от лица 
(включително деца) с намалени физически, сензор-
ни или ментални способности, или нямащи опит и 
познания освен ако те не са под надзор или инстру-
ктирани относно ползването на уреда от лицата, 
отговорни за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте 
сигурни, че не си играят с уреда.

НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ
ЧАСТ №. 9381067138-02
КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП)

• Не стартирайте и не спирайте работата на про-
дукта, като включвате или изключвате прекъс-
вача на веригата.

• Не използвайте възпламеними газове в близост 
до този продукт.

• Не се излагайте директно на въздушния поток 
за дълго време.

• Не пъхайте пръстите си или други предмети в 
изходния порт или във входния порт.

• Не работете с мокри ръце.

 ВНИМАНИЕ

• По време на експлоатация на климатика перио-
дично проветрявайте помещението.

• Винаги работете с продукта с монтирани въз-
душни филтри.

• Уверете се, че всякакво електронно оборудва-
не е поне на 1 м (40 in) от външния и вътрешен 
модул.

• Разкачете всички електрически захранвания, 
когато не използвате продукта за продължите-
лен период от време.

• След дълъг период на употреба се уверете, че 
сте проверили монтираният вътрешен модул, 
за да предотвратите падането на продукта.

• Обмислете добре посоката на въздушния поток 
и температурата в помещението, когато използ-
вате климатика в стая с бебета, деца, възраст-
ни или болни.

• Не насочвайте въздушния поток към камина 
или други отоплителни уреди.

• Не блокирайте и не покривайте входния и из-
ходния порт.

• Не натискайте ребрата на топлообменниците.
• Не се качвайте, не поставяйте и не окачвайте 
предмети на климатика.

• Не поставяйте каквито и да е електрически про-
дукти или домакински вещи под този продукт.
Капещият от този продукт конденз може да ги 
навлажни и може да причини щети или неиз-
правности.

• Не излагайте този продукт директно на вода.
• Не използвайте климатика за съхранение 
на хранителни продукти, растения, животни, 
прецизни прибори, произведения на изкуство-
то или други предмети. Това може да причини 
влошаване на качествата на тези продукти.

• Не излагайте животни или растения директно 
на въздушния поток.

• Не пийте дренажната вода от климатика.
• Не дърпайте електрозахранващия кабел.
• Не пипайте алуминиевите ребра на вградения 
в климатика топлообменник, за да избегнете 
телесно нараняване, когато извършвате под-
дръжка на уреда.

• Не стойте на нестабилна стълба, когато упра-
влявате или почиствате този продукт. Може да 
се преобърне и да причини нараняване.
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ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

 ВНИМАНИЕ
• Преди почистване на модула се уверете, че сте 
го спрели и сте прекъснали електрозахранване-
то.

• Изключете електрическия прекъсвач.
• Вентилаторът работи с висока скорост и може 
да се нараните.

• Тъй като почистването на филтъра е свързано 
с работа на високи места, моля, консултирайте 
се с оторизиран сервизен персонал.

• Не излагайте климатика на течни инсектициди 
или спрейове за коса.

• При продължително използване на климатика в него 
може да се натрупа мръсотия, която да намали ефек-
тивността му. Препоръчваме климатикът да се прове-
рява периодично, независимо от вашето почистване и 
грижи. За повече информация, консултирайте се с упъл-
номощен сервизен техник.

• Когато почиствате корпуса на климатика, не използвай-
те вода с температура над 40°C, агресивни абразивни 
почистващи препарати или летливи агенти като бензин 
или разтворител.

• Ако уредът няма да се използва в продължение на 1 ме-
сец или повече, непременно се погрижете вътрешните 
части на климатика да изсъхнат напълно предварител-
но, включвайки уреда в режим на вентилация за поло-
вин ден.

 ЗАБЕЛЕЖКИ
Символ на филтъра*
Изберете подходящи интервали за показване на символа 
на филтъра на вътрешното тяло в зависимост от предпо-
лагаемото количество прах във въздуха на помещението.
Моля, консултирайте с оторизиран сервизен персонал, 
когато използвате тази функция.
*:  За подробни указания относно необходимите действия, 
моля, вижте ръководството за експлоатация на дистан-
ционното управление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
ИНВЕРТОР
При включване климатикът стартира с максималната си 
мощност, за да достигне максимално бързо желаната тем-
пература в помещението. Когато температурата в поме-
щението започне да се доближава до зададената темпе-
ратура, климатикът ще намали използваната мощност и 
енергия и ще започне да работи при минимална мощност 
и входни номинални характеристики.

ФУНКЦИЯ ECONOMY
Когато е включен икономичният режим на работа, темпе-
ратурата в стаята ще бъде малко по-висока от зададе-
ната температура при режим на охлаждане и по-ниска от 
зададената температура при режим на отопление. Така 
икономичният режим на работа може да спести повече 
енергия, отколкото друг обикновен режим.

Автоматично превключване на режимите на работа
Режимът на работа (охлаждане, отопление) се превключ-
ва автоматично с цел поддържане на зададената темпе-
ратура и по този начин температурата непрекъснато се 
задържа с еднаква стойност.

Управление на вентилатора за спестяване на енергия
Когато по време на режим на охлаждане се достигне зада-
дената температура, вентилаторът работи с прекъсвания 
и така се пести енергия.

Седмичен таймер
Използвайте тази функция на таймера, за да настроите 
времената за работа за всеки ден от седмицата. С помо-
щта на функцията Day off (почивен ден) може да се изклю-
чи определен ден от зададената вече седмична програма. 
Тъй като всички дни могат да бъдат настроени заедно, 
седмичният таймер може да се използва за повтаряне на 
настройките на таймера за всички дни.

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Кабелното дистанционно управление позволява удобно 
боравене с климатика.

Безжично дистанционно управление (по избор)
Може да се използва допълнително безжично дистанцион-
но управление. При използване на безжичното дистан-
ционно управление има следните разлики в сравнение с 
използването на кабелното дистанционно управление.

[ Допълнителни функции за безжично дистанционно упра-
вление ]
    • Таймер SLEEP
    • Отопление 10 °C

Можете да използвате едновременно безжично и кабелно 
дистанционно управление, но следните функции ще бъдат 
ограничени.
    • Отопление 10 °C 



Bg-3

Режим на работа

Автоматичен

Охлаждане:
• При избиране на режима AUTO (автоматично превключ-
ване) вентилаторът ще работи около няколко минути 
на много ниска скорост, през което време климатикът 
установява условията в помещението и избира подходя-
щия режим на работа.
Температурата в помещението е по-висока от настрой-
ката на термостата → режим на охлаждане.
Температурата в помещението е близка до или по-ниска 
от настройката на термостата → режим на следене

Режим на охлаждане

Режим на следене
Настройка 
на термо-
стата 

• След като климатикът е регулирал температурата в 
помещението до стойност, близка до настройката на 
термостата, той ще започне работа в режим на следене. 
В режим на следене вентилаторът ще работи на ниска 
скорост. Ако температурата в помещението впослед-
ствие се промени, климатикът ще се установи на подхо-
дящия режим (охлаждане), за да нагоди температурата 
към настроената стойност на термостата.

• Ако автоматично избраният от климатика режим не отгова-
ря на желанията Ви, изберете един от стандартните режими 
на работа (охлаждане, изсушаване, вентилация).

Модел на отопление и охлаждане (обратен цикъл):
• При избиране на режима AUTO (автоматично прев-
ключване) климатикът избира подходящия режим 
(охлаждане или отопление) в зависимост от текущата 
температура на помещението.

• При избиране първо на автоматичния режим на рабо-
та вентилаторът ще работи няколко минути на много 
ниска скорост, през което време климатикът устано-
вява условията в помещението и избира подходящия 
режим на работа.
Температурата в помещението е по-висока от на-
стройката на термостата → режим на охлаждане.

Температурата в помещението е близка до настройка-
та на термостата → зависи от външната температура
Температурата в помещението е по-ниска от настрой-
ката на термостата → режим на отопление. 

Настройка на 
термостата 

Зависи от външната 
температура 

Режим на охлаждане

Режим на отопление

• След като климатикът е регулирал температурата в помеще-
нието до стойност, близка до настройката на термостата, той 
ще започне работа в режим на следене. В режим на следене 
вентилаторът ще работи на ниска скорост. IАко температу-
рата в помещението впоследствие се промени, климатикът 
ще избере отново подходящия режим (отопление, охлажда-
не), за да нагоди температурата към настроената стойност 
на термостата. 
Ако автоматично избраният от климатика режим не отговаря 
на желанията Ви, изберете един от стандартните режими на 
работа (отопление, охлаждане, изсушаване, вентилация).

СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Инструкциите относно режима на отопление (*) са прило-
жими само за модела отопление и охлаждане (обратен 
цикъл).

Отоплителни характеристики*
• Този климатик работи на принципа на топлинната 
помпа, абсорбирайки топлината от външния въздух и 
подавайки я в помещението. В резултат на това експло-
атационните характеристики се намаляват със спад на 
температурата на външния въздух. Освен това се кон-
султирайте с квалифицирания техник, за да сте сигурни, 
че уредът е с правилния размер за помещението.

• Климатици на принципа на топлинната помпа загряват 
цялата стая чрез рециркулация на въздуха в стаята, в 
резултат на което след първоначалното включване на 
климатика понякога може да е необходимо известно 
време за затопляне на стаята.

Когато вътрешната и външната температура е висока*
Когато по време на работа в режим на отопление вътрешната 
и външната температура е висока, вентилаторът на външно-
то тяло може да спира понякога.

Автоматично размразяване, контролирано от микрокомпютър
• Когато използвате режим на отопление при условия на 
ниски външни температури и висока влажност, по външ-
ния модул може да се образува скреж, което да доведе 
до намаляване на експлоатационните характеристики.
С оглед предотвратяване на този вид намаляване на ха-
рактеристиките този модул е оборудван с автоматична 
функция за размразяване, контролирана от микроком-
пютър. По време на цикъла на размразяване вътрешни-
ят вентилатор ще се изключи и ще се появи индикация 
за режима на размразяване. Ще отнеме максимално 15 
минути, преди климатикът да се задейства отново.

• След спиране на режима на отопление, ако по външния 
модул се образува скреж, климатикът ще започне да ра-
боти в режим на автоматично размразяване. През това 
време външното тяло ще спре автоматично, след като 
работи няколко минути.

Топло стартиране*
Когато започне режим на отопление, вътрешното тяло 
предотвратява образуването на студено течение. 
Вентилаторът на вътрешния модул няма да работи или ще 
работи на много ниска скорост, докато топлообменникът 
достигне зададената температура. 

Ниско околно охлаждане
Когато външната температура спадне, вентилаторът на 
външния модул може да се превключи на ниска скорост 
или един от вентилаторите може да спре временно.
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ОТОПЛЕНИЕ*
• Използвайте за отопление на помещението.
• Когато сте избрали режим на отопление, климатикът 
ще работи около 3 до 5 минути на много ниска ско-
рост на вентилатора, след което ще превключи на из-
браната от Вас скорост на вентилатора. Този период 
от време е необходим на вътрешното тяло да загрее, 
преди да започне работа на пълна мощност.

• Когато стайната температура е много ниска, върху 
външното тяло може да се образува скреж и произ-
водителността му да се намали. За да се отстрани 
скрежта, климатикът автоматично ще преминава от 
време на време в режим на размразяване. По време 
на автоматичното размразяване режимът на отопле-
ние ще бъде прекъснат.

• След стартиране на режима на отопление ще отнеме 
известно време, преди стаята да се затопли.

ОХЛАЖДАНЕ
 Използвайте за охлаждане на помещението.
ИЗСУШАВАНЕ
• Използвайте за леко охлаждане, докато се отнема 
влагата от помещението.

• Не можете да отоплявате помещението, когато клима-
тикът работи в режим на изсушаване.

• По време на режим на изсушаване климатикът ще 
работи на 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 регулира влажността в помещението.

• Скоростта на вентилатора не може да се променя 
ръчно, когато е избран режим на изсушаване.

Вентилация
 Използвайте за циркулиране на въздуха в помеще-
нието.

 ЗАБЕЛЕЖКИ
*При режим на отопление:
Настройте термостата на температурата,  по-висока от 
тази на въздуха в помещението. Режимът на отопление 
няма да работи, ако настройката на термостата е под 
действителната температура в помещението.

При режим на охлаждане/изсушаване:
Настройте термостата на температура, по-ниска от тази на 
въздуха в помещението. Режимите на охлаждане и изсуша-
ване няма да работят, ако настройката на термостата е над 
действителната температура  в помещението (в режим на 
охлаждане ще работи само вентилаторът).

При режим на вентилация:
Не можете да използвате климатика за отопление или 
охлажда не на помещението.

ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ
При икономичен режим на работа и при максимална ел. 
мощност климатикът консумира около 70 % от мощността 
при работата му в нормален режим на охлаждане и ото-
пление.
Ако по време на работа в икономичен режим помещение-
то не се охлажда (или отопля) добре, изберете нормален 
режим на работа.

Скорост на вентилатора
Управлява оборотите на вентилатора.

АВТОМАТИЧНА ВИСОКА ТИХАСРЕДНА НИСКА

Когато е избрано AUTO, оборотите на вентилатора се регулират 
автоматично според режима на работа.
Отопление*:  Вентилаторът ще работи при много ниска скорост, 

когато подаваният от вътрешното тяло въздух е с 
ниска температура.

Охлаждане:  С приближаването на стойността на стайната 
температура към тази, настроена на термостата, 
скоростта на вентилатора ще намалява.

Вентилация:  Вентилаторът работи на най-средна скорост.

Управление на вентилатора за спестяване на енергия
• В режим на охлаждане или изсушаване вентилаторът на 
вътрешното тяло може да спира периодично, за да осъщест-
вява режима за пестене на енергия, което позволява работа с 
пестене на енергия чрез спиране на вентилатора на вътреш-
ното тяло, когато външното тяло е спряно.

• При първоначалната настройка тази функция е активирана.
• За да деактивирате тази функция, вижте ръководството за 
експлоатация на дистанционното управление.

• Дори ако настройката бъде променена, ако оборотите на вен-
тилатора са в положение "AUTO" в режим на охлаждане или 
режим на изсушаване, тази функция ще продължи да работи, 
за да потисне разпространението на влага в помещението.

АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ

В случай на прекъсване на електрическото захранване
• Ако електрозахранването на климатика е прекъснато поради 
повреда в електрическата мрежа, климатикът автоматично ще 
започне работа след възстановяване на електрозахранването 
в същия режим, както преди това.

• Използването на ел. прибори (ел. бръсначки и др.),  както и 
портативно радио, в близост до климатика, могат да са причи-
на за неизправна работа. В такъв случай временно изключете 
климатика от ел.мрежата, включете го отново и след това 
възстановете работата му с помощта на дистанционното упра-
вление.

Няколко дистанционни управления (по избор)
Могат да се използват максимално две дистанционни управле-
ния. Всяко едно от дистанционните управления може да упра-
влява климатика. Функциите на таймера, обаче, не могат да се 
използват с вторичното дистанционно управление.

Групово управление
Едно дистанционно управление може да управлява до 16 климатика.
Всички климатици ще работят с едни и същи настройки.

Забележки:
* • По време на работа в режим на отопление външното тяло 

ще изпълнява понякога функцията за размразяване за 
кратки периоди. По време на операцията за размразяване, 
ако потребителят настрои вътрешното тяло на отопление 
отново, режимът на размразяване ще продължи и режимът 
на отопление ще започне след приключване на размразя-
ването, в резултат на което може да е необходимо известно 
време, преди да започне подаването на топъл въздух.

* • В режим на отопление горната част на вътрешното тяло 
може да се затопли, което се дължи на охлаждащата 
течност, която циркулира през вътрешното тяло, дори ако 
работата на модула е спряна; това не е неизправност.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Инструкциите относно режима на отопление (*) са прило-
жими само за модела отопление и охлаждане (обратен 
цикъл).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В следните случаи незабавно спрете работата на кли-
матика и разкачете всички електрически захранвания, 
като изключите електрическия прекъсвач или извадите 
захранващия щепсел от контакта. След това се кон-
султирайте със своя дилър или оторизиран сервизен 
персонал.
Докато модулът е свързан към електрозахранването, 
той не е изолиран, дори ако е изключен.
• Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
• Теч на вода от модула

Преди да поискате сервизно обслужване, извършете 
следните проверки:

НОРМАЛНА ФУНКЦИЯ

Не се включва незабавно

• Ако модулът е спрян, а след това стартиран отново неза-
бавно след това, компресора няма да стартира за около 3 
минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазите-
лите.

• Винаги щом прекъсвачът е изключен и включен отново, 
защитната верига ще се задейства за около 3 минути, 
предотвратявайки работата на модула през този период.

Чува се шум

• По време на работа и веднага след изключването на 
климатика може да се чуе шум на течаща вода в тръбите. 
Това е особено забележимо в продължение на 2-3 минути 
след започване на работа (шумът е от протичащия хлади-
лен агент).

* • По време на режим на отопление понякога може да бъде 
чут скърцащ звук. Този звук е резултат от автоматичната 
операция за размразяване.

Миризми

• Понякога от вътрешното тяло може да се излъч-
ва миризма. Тази миризма е резултат от стайните 
миризми (мебели, тютюн и пр.), които са навлезли в 
климатика.

Отделя се пара или мъгла

• По време на режим на охлаждане или изсушаване 
може да се забележи изпускане на лека мъгла от 
вътрешното тяло. Това е резултат от внезапното 
охлаждане на въздуха в помещението от подавания 
от климатика въздух, причиняващ конденз и образу-
ване на мъгла.

* • По време на режим на отопление вентилаторът на 
външния модул може да спре и може да бъде видя-
на мъгла, излизаща от модула. Това е резултат от 
автоматичната операция за размразяване.

Влажността не спада

В случай на режим на изсушаване
• В някои условия на помещението влажността не спада.
• За да се намали влажността на въздуха, задайте по-ниска 
стайна температура.

Въздушният поток е слаб или няма такъв
• Вентилаторът на вътрешно тяло може да започне работа 
по-късно от вентилатора на външното тяло или да спре, 
когато вентилаторът на външното тяло не работи.. Това 
се дължи на управлението на вентилатора на вътрешното 
тяло за пестене на енергия.

• За да деактивирате тази функция, вижте ръководството за 
експлоатация на дистанционното управление. (Функцията 
не може да бъде изключена в автоматичен режим на вен-
тилатора.)

* • При включване в режим на отопление скоростта на венти-
латора временно е много ниска, за да могат вътрешните 
части да се затоплят.

* • По време на отопление, ако стайната температура се по-
виши над настройката на термостата, външният модул ще 
спре, а вътрешният ще работи при много ниска скорост на 
вентилатора. Ако искате да загреете стаята допълнително, 
настройте термостата на по-висока температура.

* • По време на отопление климатикът временно ще спира 
работа (максимално за 15 минути), когато се извършва 
автоматично размразяване. По време на автоматичното 
размразяване ще се покаже индикация за режима на раз-
мразяване.
<<Вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление.>>

• Вентилаторът може да работи на много ниска скорост по 
време на режим на изсушаване или когато климатикът 
следи стайната температура.

• В режим на тиха работа вентилаторът ще работи на много 
ниска скорост.

• В автоматичен режим на следене вентилаторът ще работи 
на много ниска скорост.

От външния модул изтича вода

* • По време на режим на отопление от външния модул може 
да изтича вода, което се дължи на функцията за автома-
тично размразяване.

ПРОВЕРЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ

Изобщо не работи
• Изключен ли е прекъсвачът?
• Имало ли е повреда  в електрозахранването?
• Има ли изгорял бушон или задействан прекъсвач на 
веригата?

• Има ли включен таймер?
Слабо охлаждане (или отопление*)

• Мръсен ли е въздушният филтър?
• Блокирани ли са смукателната решетка или отвора за изходящ 

въздух на климатика?
• Регулирате ли правилно настройките на стайната температура 

(термостат)?
• Има ли отворен прозорец или врата?
• В режим на охлаждане има ли възможност от навлизане на силна 

слънчева светлина през прозорец? (Спуснете завесите.)

• В режим на охлаждане има ли в стаята отоплителни уреди и ком-
пютри или пък твърде много хора?

• Настроен ли е климатикът за работа в режим QUIET (тиха работа)?
• Климатикът в икономичен режим на работа ли е?

Ако проблемът продължава и след извършване на горните 
проверки или мирише на изгоряло, незабавна спрете климати-
ка, изключете електрическото захранване и се консултирайте с 
оторизиран сервизен техник.


