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1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМА: РИСК:  

Не извършвайте операции, които включват отваряне на 

уреда. 

Електрозахранване от живи компоненти. Лично 

нараняване от изгаряния поради прегряване на 

компонентите или рани, причинени от остри ръбове 

или издатини. 

 

Не извършвайте операции, които включват 

отстраняване на уреда от мястото на инсталацията. 

Електрозахранване от живи компоненти. Лични 

наранявания от изгаряния, дължащи се на изтичане на 

охлаждащи газове от несвързани тръбопроводи. 
 

Не включвайте и не спирайте уреда, просто го 

включвайте в или извън електрическата мрежа. 

Електрозащита от повреден кабел или щепсел, или 

гнездо.  

Не повреждайте захранващия кабел. Електрозащита от живи незагряти проводници. 
 

Не оставяйте нищо върху уреда. 
Лично нараняване на обект, падащ от уреда след 

вибрации.  

Не се качвайте върху уреда. Лично нараняване поради падане на уреда. 
 

Не се качвайте на столове, стълби илинестабилни 

опори за почистване на уреда. 

Лични наранявания от падане от височина (стълби, 

които случайно се затварят).  

Не се опитвайте да почиствате уреда, без да го 

изключите. 

Изгаряне на живи компоненти. Лични наранявания от 

късо напрежение  

Не позволявайте на деца или неопитни хора да 

използват уреда. 
Повреда на уреда поради неправилна употреба. 

 

Не насочвайте въздушния поток към газови котли или 

газови печки. 

Експлозия, изгаряне или интоксикация от изпускането на газ, изтичащ 

от дюзата, след като от въздушният  поток излиза пламък.  

Не поставяйте присти във въздушните отвори или в 

решетките за подаване на въздух. 

Изгаряне на живи компоненти. Лични наранявания от 

късо напрежение.  

Не пийте кондензационната вода. Лични наранявания от отравяне. 
 

Ако миризмата на изгаряне бъде открита или дим излезе от 

уреда, изключете го от електрическото захранване, отворете 

всички прозорци и се обадете на техник. 

Лични наранявания от изгаряния или вдишване на дим. 
 

Не извършвайте операции, които включват 

отстраняване на уреда от мястото му на инсталиране. 

Наводняване поради изтичане на вода от несвързани 

тръбопроводи.  

Не оставяйте нищо върху уреда. 
Повреда на уреда или предмети под него, което се 

дължи на уреда да пада от мястото на инсталация.  

Не използвайте инсектициди, разтворители или агресивни 

почистващи препарати за почистване на уреда. 
Повреда на пластмасовите и боядисаните части. 

 

Не използвайте уреда за никаква употреба, различна от 

обикновената домашна употреба. 

Повреда на уреда поради претоварване на работата. 

Повреда на неподходящи използвани предмети.  

Не позволявайте на деца или неопитни хора да 

използват уреда. 
Повреда на уреда поради неправилна употреба. 

 

Не насочвайте въздушния поток към ценни предмети, 

растения или животни. 

Повреда или разваляне поради прекомерно изстудяване 

/ отопление, влажност, вентилация.  

Не използвайте климатика за продължителни периоди 

от време в условия на влажност над 80%. 

Повреда на предмети поради прекомерно изтичане на 

конденз от уреда.  
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2. КОМПОНЕНТИ 

   ВЪТРШНО ТЯЛО 

(4)

(2)

(6)

(5)

(11)

(9)

(3)

(7)

(10)

(1)

(12 )

(8)

  

   ВЪНШНО ТЯЛО 

(1) Засмукване 

(2) Преден панел 

(3) Контролен панел 

(4) Издухване 

(5) Жалузи на поток 

(6) Въздушен 

филтър 

(7) Засмукване 

(8) Свързваща 

тръба 

(9) Оттичане 

(10) Издухване 

(11) Засмукване 

(12) Дистанционно 

управление 

3. ДИСПЛЕЙ 

(3)

(2)

(1)

(6)(5)(4)  

Забележка: Горната индикаторна 

диаграма е само за справка. Моля, 

вижте действителния продукт за 
действителни индикатори и 
позиция. 

 

(1) LED приемник 

(2) Индикатор за работа 
Този индикатор мига, след като захранването е включено, и свети, когато устройството е в действие. 
(3) Индикатор за отопление 
Този индикатор светва по време на работа в режим на отопление. 
(4) Индикатор за охлаждане 
Този индикатор светва по време на работа в режим на охлаждане. 
(5) Настройка на индикатора за температура 
Тя показва настройката на температурата по време на работа на климатика. 
(6) Индикатор за изсушаване 
Той светва по време на работа в режим на изсушаване. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Описание на функциите на дистанционното управление 

① ON/OFF бутон за включване и изключване на климатика. 

② MODE за да изберете режим на работа: АВТОМАТИЧЕН “ ”, ОХЛАЖДАНЕ 

“ ”, ИЗСУШАВАНЕ “ ”, ВЕНТИЛАТОР “ ”, ОТОПЛЕНИЕ “ ”. 

③ FAN за да зададете скоростта на вентилатора в последователност, която 

преминава от: Автоматична, Ниска ( ), , Средна ( ), Висока ( ). 

Auto
 

④ TURBO бутон, използван за активиране / деактивиране на режим на бързо 

охлаждане или отопление. 

⑤ Регулиране - "▲/▼" бутони за настройка на температурата на околната 

среда и таймера: "▲" увеличава, "▼" намалява. 

⑥   бутон, използван за хоризонтално завъртане (фукцията не е налична). 

⑦   бутон, използван за вертикално завъртане. 

⑧ T-ON / T-OFF Използва се за задаване на таймер за автоматично 

изключване/включване. 

⑨ IFEEL за активиране/деактивиране на режима IFEEL. 

⑩ CLOCK бутон се използва за задаване на текущото време. 

⑪ SLEEP за да настроите/анулирате режима на заспиване без значение 

режимът на работа на климатика. 

⑫ WiFi натиснете бутона, за да активирате/деактивирате WiFi функция. 

⑬ /  за да зададете функция HEALTH/AIR за почистване на въздуха/за смяна на 

въздуха (фукцията не е налична). 

⑭ LIGHT бутон, използван за включване или изключване на дисплея на 

устройството. 

⑮ TEMP бутон,който показва заданието или околната температура, на дисплея 

на устройството. 

УПРАВЛЕНИЕ 
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4.2. Имена и функции на индикаторите  : AUTO индикатор за режима 

 : COOL индикатор за режима 

 : DRY индикатор за режима 

 : FAN индикатор за режима 

 : HEAT индикатор за режима 

: SLEEP индикатор за режима 

 : Часовник индикатор за режима 
HOUR
ON-OFF : ТАЙМЕР ON-OFF индикатор за режима 

 : TEMPERATURE индикатор ( : Настроена температура., : 

Температура на помещението. , : Външна температура) 

WiFi: индикатор за WiFi функция (Не е наличен) 

 : X-FAN индикатор за режима (Не е наличен) 

 : AIR CLEANER индикатор за режима (Не е наличен) 

 : QUIET индикатор за режима (Не е наличен) 

 : 8°C Индикатор за функцията за отопление 

 : AIR RENEWING индикатор за режима (не е налице) 

 : LOCK индикатор 

: Нагоре и надолу индикатор за дефлектор 

: Индикатор ctor наляво и надясно defle въздух (не е налице) 

ДИСПЛЕЙ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО 

 

 

 : TURBO индикатор за режима 

 : Светодиод за потвърждение на изпратения сигнал 

 : IFEEL индикатор за режима 

: Индикатор на скоростта на вентилатора 

 : Индикатор за температурата 

4.3. Как се слагат батериите 

Използвайте два нови алкални батерии с AAA 1,5V. 

① Повдигнете капака по посока на стрелката, както е показано 

в дясно фигура. 

② и ③ Извадете използваните батерии и поставете новите правилно. 

④ Поставете капака отново, като го плъзнете обратно в неговата позиция. 

Бележки 
♦ Не използвайте стари батерии или батерии от различен тип. Това може да 

доведе до неправилно функциониране на дистанционното управление. 
♦ Ако не използвате дистанционното управление повече от две седмици, 

извадете батериите. Повреди могат да бъдат причинени от възможни 

изтичания.  

♦ Сменете батериите, ако вътрешното тяло не се издаде звук или, ако 

индикаторът на дистанционното управление не светне. 

 

 

4.4. Как се управлява с дистанционното управление 

● ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

Натиснете ON/OFF за да включите или изключите устройството. След включване на климатика, индикаторът 

за работа на дисплея на вътрешното тяло ще е в положение   и вътрешното тяло ще издаде звук. 

● Настройване на режима на работа 

С натискането на бутона MODE няколко пъти е възможно да се промени режима на работа на 

устройството. На дисплея се появява символ на избрания режим на работа. 

 

 →  →  →  →  
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 : Автоматичен режим 

 : Охладителен режим 

 : Режим изсушаване 

 : Режим вентилатор 

 :Отоплителен режим  

♦ Когато е избрана автоматичната програма AUTO , уредът ще работи автоматично според  температурата на околната среда. 

Настройките за температура не могат да бъдат коригирани и няма да се показват на дисплея. Натискането на бутона "FAN" може 

да регулира скоростта на вентилатора. Натискането на бутона за регулиране на клапите може да регулира ъгъла на вентилация. 

♦ При режим на охлаждане  уредът работи с настройка на свободна температура, намалявайки температурата на околната 

среда. 

♦ При режим на изсушаване  устройството работи с настройка за свободна температура, като постепенно понижава 

температурата и влажността на околната среда . Когато режимът на изсушаване е в действие, бутонът FAN не може да се 

използва. 

♦ При режим на отопление  устройството работи с настройка за свободна температура, повишавайки температурата на 

околната среда. 

♦ При режим на вентилатор  уредът работи без нагряване и охлаждане, само движи въздуха на околната среда. Натискането на 

бутона "FAN" може да регулира скоростта на вентилатора. Натискането на  бутона за регулиране на клапите променя ъгъла на 

обдухване. 

 

ВАЖНО! 

♦ Вентилаторът на модула спира, когато достигне зададената температура, след което се 

активира автоматично с минимална скорост, за да обдуха въздуха в питата. 

● Настройване на клапите 

За да се получи оптимално разпределение на въздуха, регулирането на клапите е моторизиран, но се уверете, 

че въздушният поток не е пряко насочен към никого. Изборът на позиция е следния: 
 

1) Натиснете бутона бутон  ,за да настроите клапите нагоре и надолу, което кръгово се променя както е 

показано по-долу: 

 

 

2) Натиснете бутона  ,за да зададете ляв и дясен ъгъл на въртене. което кръгово се променя както е 

показано по-долу (не е налице): 

 

● Настройване на вентилатора 

Чрез натискане на бутона FAN няколко пъти е възможно да се регулира скоростта на вентилатора между 

трите налични скорости или да се активира режим AUTO. Работният режим се показва на дисплея: 

Auto
 

Автоматично, Ниска скорост ( ), Средна скорост ( ), Висока скорост ( ). 

● IFEEL ФУНКЦИЯ 

Натиснете този бутон, за да включите функцията IFEEL. Устройството автоматично 

регулира температурата в зависимост от засечената температура. Натиснете този бутон отново, за да 

отмените функцията IFEEL. 

●  FUNCTIONS (функциите на са налични) 

Натиснете този бутон, за да включите или изключите здравословната и прочистващата функция. Натиснете 
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този бутон веднъж, за да започнете функцията за почистване; LCD дисплей “ ”. Натиснете бутона втори 

път, за да започнете здравословната и почистващата функция едновременно; LCD дисплей “ ” и “ ”. 

Натиснете този бутон за трети път, за да прекъснете едновременно здравословната и почистващата 

функция. Натиснете бутона за четвърти път, за да започнете здравословната функция; LCD дисплей “ ”. 

Натиснете отново този бутон, за да повторите операцията по-горе. 

● SLEEP ФУНКЦИЯ 

Режимът SLEEP може да бъде зададен в режим на охлаждане или отопление. Тази функция ви дава по-

комфортна среда за сън. 

♦ Натиснете бутона "SLEEP", за да включите устройството в режим на заспиване. Индикаторът SLEEP ще 

светне на дисплея. Температурата се увеличава/намалява в режим на охлаждане/отопление с 1°C на определени 

интервали. След достигане на 2°C устройството поддържа тази температура 8 часа в режим "SLEEP" и след 

това се изключва автоматично. 

● TEMP FUNCTION 

Натиснете бутона TEMP за показване на зададената температура ( ), вътрешна температура на околната 

среда  ( ) и външна околна температура ( ) на дисплея на устройството. 

Забележка: Външната околна температура се показва само за някои модели.● НАСТРОЙКИ НА ЧАСОВНИКА 

За да добавите реално време, натиснете CLOCK , след което използвайте бутоните "▲" и "▼", за да 

настроите точното време. 

♦ Натиснете бутона "▲" / "▼" веднъж, за да увеличите / намалите настройката на времето с 1 минута. 

♦ Натиснете бутона ''▲'' / ''▼'' за 2 секунди, за да увеличите/намалите бързо времетето. Освободете бутона, 

когато достигнете необходимото време. 

♦ Натиснете CLOCK отново, когато сте готови. 

● НАСТРОЙКИ НА ТАЙМЕРА 

Натиснете бутоните T-ON / T-OFF за да настроите програмирането на таймера, за да включите в режим 

на готовност в желаното време. 

- Как да настроите таймера 

1) Натиснете бутон T-ON , на дисплея мига "ON", след което можете да натискате бутона "▲" или "▼", за да 

изберете желаното време за включване на уреда. 

♦ Натиснете бутон ''▲“/ ''▼'' веднъж, за да увеличите или намалите настройката на часа с 1 минута. 

♦ Задръжте ''▲'' / ''▼'' за 2 секунди, за да увеличите/намалите бързо настройката. 

♦ Натиснете T-ON за да потвърдите. 

Забележка: Ако не настроите времето за 10 секунди след натискането на бутона T-ON, дистанционното ще 

излезе автоматично от режима T-ON. 

2) Когато желаното време се покаже на LCD дисплея, натиснете бутона T-ON и потвърдете, ще чуете звуков 

сигнал и индикаторът TIMER "ON" спира да мига. 

- Как да отмените TIMER ON 

Натиснете отново бутона T-ON , може да се чуе "бипкане" и когато индикаторът изчезне, режимът T-ON е 

бил анулиран. 

Забележка: Подобно е задаването на T-OFF режим; можете да настроите уреда да се изключи автоматично в 

желаното от Вас време. 
● НАСТРОЙКА НА РЕЖИМ ТУРБО: 

♦ Режимът TURBO се използва за стартиране или спиране на бързо охлаждане и отопление при висока скорост 

на вентилатора. 

♦ В режим Turbo можете да настроите посоката на въздушния поток или таймера. Ако искате да излезете 

от режим TURBO, натиснете който и да е - бутон TURBO, MODE, FAN или ON/OFF , дисплеят ще се върне в 

оригиналния режим. 

● ФУНКЦИЯ СВЕТЛИНА 

Натиснете бутона LIGHT, за да включите индикатора на дисплея на вътрешното тяло и отново натиснете 
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този бутон, за да изключите светлината на дисплея на вътрешното тяло. 

● ЗАКЛЮЧВАЩА ФУНКЦИЯ   

Натиснете едновременно бутоните "▲" и "▼", за да блокирате последната операция за настройка от 

дистанционното управление. Всички бутони са деактивирани, включително и ON/OFF. Натиснете 

едновременно ''▲'' и ''▼" отново, за да отключите клавиатурата. 
● °C / °F ФУНКЦИЯ 

Натиснете бутоните ''MODE'' и ''▼'' едновременно, когато устройството е изключено, за да изберете 

температурата в °C или °F. 

● WIFI ФУНКЦИЯ (не е налична)  

Натиснете бутона "WiFi", за да включите или изключите функцията WIFI. Когато функцията WIFI е включена, 

на дистанционното управление ще се покаже иконата "WIFI". Тази функция е достъпна само за някои модели. 

● ФУНКЦИЯ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ 

Натиснете "TEMP" и "CLOCK" едновременно в режим COOL, за да стартирате функцията за пестене на 

енергия. 

 

● 8°C ФУНКЦИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ 

Натиснете "ТEMP" и "CLOCK" едновременно в режим HEAT, за да започнете 8°C функция за загряване. На 

управлението се появява иконката . 

 

4.5. Ръчно управление 

Ръчното пускане може да се използвате временно, ако не можете да намерите дистанционното управление или 

батериите са му изтощени. 

Panel Manual switch

 

1. Отворете и повдигнете предния панел под ъгъл, докато остане 

фиксиран с щракване. 

2. Едно натискане на бутона за ръчно управление ще доведе до 

принудителна работа с AUTO. 

3. Затворете панела здраво в първоначалното му положение. 

ВНИМАНИЕ: 
● След като натиснете ръчния бутон, режимът на работа ще бъде 

избран в зависимост от стайната температура като: COOL, HEAT, 

FAN. 

● Натиснете пак бутона, за да спрете климатика. 

5. ПОДДРЪЖКА 

N o

Household

Drain

Cleaner

 

 ВНИМАНИЕ 
Преди почистване е необходимо да спрете климатизатора и да изключите 

захранването. 
Почистване на вътрешното тяло и дистанционното управление 
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 ВНИМАНИЕ 
● Използвайте суха кърпа, за да изтриете вътрешното тяло и 

дистанционното управление. 
● За вътрешното тяло може да се използва кърпа, намокрена със студена 

вода, ако е много замърсен. 
● Предният панел на вътрешното тяло може да се отстрани и да се почисти 

с вода. След това го избършете със суха кърпа. 

● Не използвайте химически препарати или прахосмукачка за почистване 

на уреда. 

● Не използвайте бензин, разредител за полиране или подобни разтворители 

за почистване. 

Те могат да причинят пукнатина или деформиране на пластмасовата 

повърхност. 

 

 

 

 

Почистване на въздушния филтър 

Запушен въздушен филтър намалява ефективността на този 

уред. Моля, почистете филтрирайте веднъж на всеки 2 седмици. 

1. Вдигнете панела на вътрешното тяло под ъгъл, докато спре с щракване. 

2. Хванете дръжката на въздушния филтър и я вдигнете леко, за да го 

освободите от държателя на филтъра и го издърпайте надолу. 

3. Извадете въздушния филтър от вътрешното тяло. 

- Почиствайте въздушния филтър веднъж на две седмици. 

- Почистете филтъра с прахосмукачка или с вода, след това го изсушете на 

хладно място. 

4. Извадете допълнителния филтър от носещата му рамка, както е 

показано на фигурата вляво (не се прилага за устройствата без 

електростатичен филтър). 

Не докосвайте този електростатичен филтър в рамките на 10 минути след 

отваряне на входната решетка; това може да причини токов удар. 

●  Почистете електростатичния филтър с мек препарат или вода и го 

изчакайте да изсъхне добре. 

● Преди да инсталирате отново електростатичния филтър, проверете дали 

опорната рамката е повредена или не. 

5. Поставете отново филтъра за освежаване на въздуха. 

6. Поставете горната част на въздушния филтър обратно в уреда, като 

внимавате ръбовете да влизат в релсите и поставете филтъра в позиция. 

 

Поддръжка 
Ако възнамерявате да пуснете устройството за дълго време, изпълнете 

следното: 
(1) Вентилаторът работи около половин ден, за да изсъхне вътрешността 

на устройството. 
(2) Спрете климатика и изключете захранването. Извадете батериите 

отдистанционно. 
(3) Външното тяло изисква периодична поддръжка и почистване. Не се 

опитвайте да направите това сами. Свържете се с вашия дилър или сервиз. 
Проверява преди операцията 

 Проверете дали кабелите не са скъсани или изключени. 

 Проверете дали е монтиран въздушният филтър. 
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Проверете дали въздушният отвор или входът са блокирани, след като климатикът не е бил използван  дълго 

време. 

 ВНИМАНИЕ 

 Не докосвайте металните части на устройството, когато сваляте филтъра. Възможни са наранявания при 

работа с остри метални ръбове. 

 Не използвайте вода за почистване във вътрешността на климатика. Излагането на вода може да разруши 

изолацията, което може да доведе до електрически удар. 

 Когато почиствате устройството, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. 

6. ОПЕРАЦИИ И ИЗПЪЛНЕНИЯ 
По време на нормална работа могат да възникнат следните събития. 
1. Защита на климатика. 
Защита на компресора 
● Компресорът не може да се рестартира за 3 минути след спирането му. 

Противовъздушен въздух (Само модели за охлаждане и отопление). 
● Уредът е проектиран да не издухва студен въздух в режим на отопление, когато вътрешният топлообменник 

е в една от следните три ситуации и зададената температура не е достигната. 
A) Когато отоплението е започнало. 

B) Размразяване. 
В) Отопление при ниска температура. 
● Вентилаторът на закрито или навън спира да работи при размразяване (Само модели за охлаждане и 

отопление). Размразяване (Само модели за охлаждане и отопление). 

● По време на топлинния цикъл, външното тяло може да замръзване, когато външната температура е ниска и 

влажността е висока, което води до по-ниска ефективност на климатика. 

● По време на това състояние климатикът ще спре отоплението и автоматично ще започне размразяването. 

● Времето за размразяване може да варира от 4 до 10 минути в зависимост от външната температура и колко 

е замръзнало външното тяло. 

2. От вътрешното тяло излиза бяла мъгла 

● Може да се получи бяла мъгла поради голяма разлика в температурата между входа за въздух и 

изхода на въздуха при режим на охлаждане във вътрешна среда, която има висока относителна влажност. 

● Може да се генерира бяла мъгла поради влага, генерирана от процеса на размразяване, когато климатикът се 

рестартира в режим на отопление след размразяване. 

3. Шум от вътрешното тяло 

● Може да чуете нисък съскащ звук, когато компресорът работи или току-що е спрял да работи. Този звук е 

звукът на охлаждащия агент, който преминава през тръбите. 

●  Когато компресорът работи или е спрял да работи, може да чуете „пукащ“ шум . Това се дължи на 

топлинното разширение и студеното свиване на пластмасовите части в уреда, когато температурата се 

променя. 

● Възможно е да се чуе шум поради връщане на жалузи в първоначалното му положение, когато захранването е 

включено за първи път. 

4. Излизащ прах от вътрешното тяло 

Това е нормално условие, когато климатикът не е бил използван дълго време или по време на първото 

използване на уреда. 

5. От вътрешното тяло излиза странна миризма. 

Това се дължи на това, че вътрешното тяло отделя миризми, които са от градивните материали, мебели или 

дим. 

6. Климатикът се превключва на режим FAN само от режим COOL или HEAT (Само за охлаждане и 

отопление). 

Когато температурата на помещенията достигне температурната настройка на климатика, компресорът 
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ще спре автоматично и климатикът ще се превключи само в режим FAN. Компресорът ще започне отново, 

когато вътрешната температура се покачи в режим на охлаждане или падне в режим на отопление (само за 

модели за охлаждане и отопление) до зададената точка. 

7. При охлаждане при висока относителна влажност (по-висока от 80%) може да капе вода от 

вътрешното тяло. 

Регулирайте хоризонталната решетка до максималната позиция на изхода на въздуха и изберете висока 

скорост на вентилатора. 

8. Режим на отопление (само за модели за охлаждане и отопление) 

Климатикът извлича топлина от външното тяло и го освобождава през вътрешното тяло по време на 

отоплителната работа. Когато външната температура пада, топлината, подавана от климатика намалява 

съответно. В същото време топлинното зареждане на климатика се увеличава поради по-голямата разлика 

между вътрешната и външната температура. Ако при климатика не може да се постигне комфортна 

температура, предлагаме да използвате допълнително отоплително устройство. 
 

9. Функция за автоматично рестартиране 

При прекъсване на захранването по време на работа устройството напълно ще спре , когато захранването се 

възстанови, устройството се рестартира автоматично с всички предишни настройки, запазени от функцията 

за памет. 

10. Мълнии или мобилни телефони, работещи близо до уреда, могат да доведат до неизправност на 

устройството. 

Изключете устройството от захранването и отново го включете. Натиснете бутона ON/OFF на 

дистанционното управление, за да рестартирате климатика. 

 

7. ПРОБЛЕМИ И ПРИЧИНИ 

Спрете климатизатора незабавно, ако възникне една от следните неизправности. Изключете захранването и 

се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти. 

Проблеми 

Често падане на предпазител 

Други предмети или вода проникват в климатика 

Дистанционното управление не работи или работи странно 

Други ситуации с ненормална работа 

    

Неизправности Причина Какво трябва да се направи? 

Устройството не 

започва работа 

Липса на ток Изчакайте за възстановяване на тока 

Уредът може да е изключен Проверете дали е включен в тока 

Гръмнал бушон Заменете бушона 

Батериите в дист. управление са 

изхабени 
Сменете батериите 

Времето, което сте задали с 

таймера, е неправилно. 

Изчакайте или отмените настройката на 

таймера 

Уредът не охлажда или 

отоплява помещението 

много добре 

Неподходяща настройка на 

температурата 
Настройте температурата правилно 

Въздушният филтър е блокиран Почистете въздушния филтър 

Вратите или прозорците са отворени Затворете вратите или прозорците 

Входящият или изходящият въздух на 

вътрешното или външното тяло е 

блокиран 

Почистете и рестартирайте устройството 

Защита на компресора за 3 минути  Изчакайте 
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Ако проблемът не е отстранен, моля, свържете се с местен дилър или най-близкия център за обслужване 

наклиенти. Не забравяйте да ги информирате за подробните неизправности и модела. 

Забележки: Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Винаги се консултирайте с оторизиран 

сервиз.  

 

 

 

 

 

 

 

8. ИНСТАЛИРАНЕ 

Вътрешно тяло 
 

● Не излагайте вътрешното тяло на топлина или пара. 

● Изберете място, където няма препятствия пред или около устройството. 

● Уверете се, че дренажът на кондензацията може да бъде удобно отстранен. 

● Не инсталирайте в близост до врата . 

● Уверете се, че пространството отляво и отдясно на устройството е повече от 12 см. 

● Използвайте фиксатор за поставяне на щифтове, за да предотвратите ненужно увреждане на стената. 

● За минимизиране на вибрациите и прекомерния шум е необходим минимум 3 метра тръбопровод. 

● Вътрешното тяло трябва да се инсталира на стената на височина от 2 - 3 или повече метра от пода. 

● Вътрешното тяло трябва да бъде инсталирано там, където позволява минимален просвет от 15 см от 

тавана. 

● Всяка промяна в дължината на тръбата може да изисква регулиране на хладилния агент. 
. 
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Външно тяло 

Ако върху външното тяло е изградена тента, за да се предотврати директна слънчева светлина или излагане 

на дъжд, уверете се, че топлинното излъчване от кондензатора не е ограничено. 

● Уверете се, че разстоянието около задната част на устройството е повече от 30 см и лявата страна е 

повече от 30 см. Предната част на устройството трябва да има повече от 200 cm свободно пространство и 

свързващата страна (дясната страна) трябва да имат повече от 60 см клирънс. Не поставяйте животни и 

растения в пътя на входа или изхода за въздух. 

● Вземете теглото на климатика предвид и изберете място, където шума и вибрациите, няма да са проблем. 

● Изберете място, така че топлият въздух и шумът от климатика да не притесняват съседите. 

● Монтирайте външното тяло на твърда основа, за да предотвратите увеличаване на нивото на шума и 

вибрациите. 

● Определете посоката на изходящия въздух, където изпусканият въздух не е блокиран. 
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● В случай, че мястото за монтаж е изложено на силен вятър, например на морския бряг, уверете се, че 

вентилаторът функционира правилно, като поставите устройството надлъжно по стената или с екранирани 

пластини. 

● Специално във ветровито място, инсталирайте уреда, така че да предотвратите допускането на вятър. 

● Монтажната стена трябва да бъде твърда тухла, бетон или със същата конструкция на интензитета, или 

действия за подсилване. Връзката между конзолата и стената, конзолата и климатичната инсталация трябва 

да бъдат стабилни и надеждни. 

● Уверете се, че няма препятствия, които блокират излъчващия въздух. 

 
Инсталация на покрива: 
● Ако външното тяло е монтирано на покривна конструкция, уверете се, че сте нагласили 

устройството. Уверете се, че структурата и методът на закрепване са подходящи за местоположението на 

тялото. 
● Консултирайте се с кода за монтаж на покрив. 

● Ако външното тяло е монтирано на покривни конструкции или външни стени, това може да доведе до 

прекомерен шум и вибрации, и може да бъде класифицирано, като неподлежаща на гаранция инсталация. 

1. Поставете стойката за монтаж 
1. Поставете монтажната стойка хоризонтално върху стената с интервали около стойката за монтаж. 

2. Ако стената е направена от тухли, бетон или други подобни, пробийте 5 дупки в стената на 

5мм диаметър. Вкарайте дюбелите за подходящите монтажни винтове. 

3. Монтирайте инсталация стойка на стената с 5 "ST4.2X25TA" винта на съответните точки на монтажната 

стойка. (Размерите са в mm, освен ако не е посочено друго ). 
Mod. 2600W, 3500W        Mod. 5300W, 7000W 

 

Пробийте дупка в стената 

1. Определете позициите на отворите според диаграмата, описана на фигурата по-горе . Пробийте един (1) 

отвор ( диаметърът е показан на стойката за монтаж) леко наклонена към външната страна. 

2. Винаги използвайте тръба за стенни отвори, когато пробивате метална стойка. 

Свързване на тръбопроводи и отводняване 

1. Пуснете изпускателния маркуч наклонен надолу. Не поставяйте маркуча за изтичане, както е показано по-

долу. 

2. Когато свързвате изтегления маркуч за източване, изолирайте свързващата част на маркуча за оттичане 

на удължителя с екранираща тръба, не оставяйте маркуча за източване да се отпусне. 

Съединителна тръба 

1. За лявата и дясната тръба извадете капака на тръбата от страничния панел. 
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● Обяснете на клиентите, че капакът на тръбата трябва да се съхранява, тъй като може да се използва при 

преместване на климатика на друго място. 

2. За тръбите отдясно и отзад наляво, инсталирайте тръбата, както е показано. Огънете свързващата 

тръба, която трябва да бъде поставена на височина 43 мм или по-малко от стената. 

3. Фиксирайте края на съединителната тръба. 
 

 

Инсталиране на вътрешни модули 

1. Прекарайте тръбата през отвора в стената. 

2. Поставете горната планка в задната част на вътрешното тяло на 

горната кука на монтажната стойка, преместете вътрешното тяло 

настрани, за да видите, че е здраво закачено. 

3. Тръбите могат лесно да бъдат наместени чрез повдигане на вътрешното 

тяло с тампон между вътрешното тяло и стената.  
 

4. Натиснете долната част на вътрешното тяло на стената. След това 

преместете вътрешния модул от една страна на друга, нагоре и надолу, за 

да проверите дали е захванат здраво. 

 

Настройка на външното тяло 

Закрепете външното устройство с болт и гайка 10 или 8 плътно, и хоризонтално върху бетон, или твърда 

конструкция. 

Инсталиране на дренаж 

Поставете уплътнението в дренажния лагер, след това поставете дренажната връзка в отвора на основата 

на външния модул, завъртете на 90 градуса, за да го обезопасите.  

Тръбопроводи и опаковки 

Свържете тръбата, свързващия кабел и дренажния маркуч добре с лента. 

● Тъй като кондензираната вода от задната част на вътрешното тяло се събира в отворена кутия и се 

извежда извън помещението. Не поставяйте нищо друго в кутията. 

ВНИМАНИЕ 

● Свържете първо вътрешното тяло, а след това външното тяло. 

● Не позволявайте тръбите да излизат от задната част на 

вътрешното тяло. 

● Топлоизолирайте и двете спомагателни тръби. 
● Уверете се, че дренажният маркуч е разположен най-отдолу на 

снопа. Ако е в горната част може да доведе до изтичане на 

течността в устройството. 

● Никога не използвайте вътрешно кръстосване, нито 

преплитайте захранващия кабел с други кабели. 

● Изтеглете дренажният маркуч наклонен надолу, за да изтече 

добре кондензираната вода. 

● Захранващите кабели не трябва да влизат в контакт с тръбите. 

 

 

Модел 
(W) 

Максимална дължина на 
тъбите без дозареждане на 
фреон (m) 

Максимална 
дължина на 
тръбите (m) 

Денивелация 
(m) 

Допълнително 
зареждане на 
фреон (g/m) 

Φ Течна/Φ Газ 

фаза 

2600W 5 15 10 20 Φ6,35/Φ9,52 

3500W 5 20 10 20 Φ6,35/Φ9,52 

5300W 5 20 10 20 Φ6,35/Φ9,52 

7000W 5 25 10 50 Φ6,35/Φ16 
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Кабелни връзки 

Свързване на кабела към вътрешното тяло 

1. Вътрешният / външният свързващ кабел трябва да бъде тип H07RN-F . 

2. Вдигнете панела на вътрешното тяло нагоре и свалете винта,  

след което свалете капака. 
  

3. Свържете кабелите, съответстващи на техните маркировки, към клемите. 

4. Опаковайте кабелите, които не са свързани с терминалите с изолационни 

ленти, така че да не се докосват  електрически компоненти. 
 

Панел                                 Капак 

 

Вътрешно тяло 

Свържете кабела към външното тяло 

1. Извадете капака на електрическите части от външното тяло. 

2. Свържете свързващите кабели към клемите, обозначени със съответните 

числа на клемореда на вътрешното и външното тяло. 

2. Свързващият кабел за захранване трябва да е H07RN-F . 

3. За да предотвратите проникването на вода, направете контур на 

съединителния кабел, както е показано на диаграмата за монтаж на вътрешни 

и външни тела. 

4. Изолирайте неизползваните кабели (проводници) с PVC-лента. Направете ги 

така, че да не докосват никакви електрически или метални части. 
 

                Капак  

 Външно тяло 

Спецификации на проводниците 

Модел  

(W) 

Свързващ кабел за захранване Вътрешен – външен кабел 
Захранване 

Въздушен 
превключвател (A) Секция Секция 

2600W, 3500W 3 x 1.5 mm² 4 x 1,5 mm² To outdoor 10 A (240V) 

5300W 3 x 2.5 mm² 4 x 1,5 mm² To outdoor 10 A (240V) 

7000W 3 x 2.5 mm² 4 x 1,5 mm² To outdoor 16 A (240V) 

Ел. схеми 

Mod. 2600W, 3500W, 5300W Mod. 7000W 
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Свързване на тръбопровод за хладилен агент 

1. Свързване 

Основната причина за изтичане на хладилен агент се дължи на дефект в 

работата свързване. Извършете правилно като се използва следната 

процедура: 

Рязане на тръбите и кабела. 

1. Използвайте аксесоарите за тръбопровода или тръбите,  

закупени на място. 

2. Измерете разстоянието между вътрешното и външното тяло. 

3. Нарежете тръбите малко по-дълго от измереното разстояние. 

4. Изрежете кабела на 1,5 м по-дълъг от дължината на тръбата. 

 B: Отстраняване на бръчките 

1. Напълно премахнете всички стружки от напречното сечение на тръбата. 

2. Поставете края на медната тръба надолу, докато отстранявате 

стружките, за да избегнете падане на стружките в тръбата. 

 

 

C: Поставете гайката 

Вземете гайките, прикрепени към вътрешния и външния модул, след което ги поставете върху готовата 

тръба. 

Г: Правене на конус 

Дръжте медната тръба здраво и се водете в размерите, показани в 

таблицата по-долу. 

 

Outer dia m . (m m )
A (m m )

M a x . M in

Φ 6,35

Φ 9,52

Φ 12,7

Φ 16

1,3

1,6

1,8

2

0,7

1

1

1
 

Затягане на връзката 

● Подравнете центъра на тръбите. 

● Достатъчно затегнете гайката с пръсти и след това го затегнете с 

гаечен ключ. 
 

 

ВНИМАНИЕ : 

● В зависимост от условията на монтажа, прекомерният въртящ момент 

може да повреди тръбата и гайката. 

 

Hex nut diam. (mm) Tightening torque (N.m)

Φ 6,35

Φ 9,52

Φ 12,7

Φ 16

1 5 ~ 20

3 1 ~ 35

5 0 ~ 55

6 0 ~ 65
 

 

  Pipe 
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Обезвъздушаване 

Въздухът и влагата в хладилния агент имат нежелани ефекти, както е 

посочено по-долу: 

● Налягането в системата се повишава. 

● Повишаване на работния ток s. 

● Ефективността на охлаждането или нагряването спада. 

● Влажността в хладилния кръг може да замръзне и блокира капилярните 

тръби. 

● Водата може да доведе до корозия на частите в хладилната система. 

Поради това вътрешното тяло и тръбите между вътрешното и външното 

тяло трябва да бъдат тествани, за да се отстранят всички 

некондензационни елементи и влага от системата. 

Векуумиране с вакуумна помпа 

● Подготовка 

Проверете дали всяка тръба (течна и газова тръба) между вътрешните и 

външните модули е била правилно свързана и всички кабели за тестването 

са завършени. Свалете капачките на сервизните клапани от газовата и 

течната страна на външното тяло. 

Обърнете внимание, че както вентилите за обслужване на течности, така 

и газовите вентили на външното тяло са затворени на този етап. 

● Дължина на тръбата и количество хладилен агент: 

● Когато премествате устройството на друго място, извършете 

вакуумиране с помощта на вакуумна помпа. 

Уверете се, че хладилният агент, който е добавен в климатизатора, е 

течен във всеки случай. 

Внимание при работа с вентила 

● Отворете клапана, докато удари срещу запушалката. Не се опитвайте да 

го отваряте допълнително. 

● Затегнете сигурно капачката на клапана с ключ или нещо подобно. 

 

Когато използвате вакуумната помпа 

1. Напълно затегнете гайките, A, B, C, D, свържете тръбопровода за 

зареждане на клапана към зареждащия отвор на клапата за ниско налягане 

от страната на тръбопровода. 
2. Свържете свързването на маркуча за зареждане към вакуумната помпа. 

3. Отворете напълно дръжката на клапана на колектора.  

4. Стартирайте вакуумната помпа. След стартиране леко разхлабете 

гайката на клапана Lo на страната на газовата тръба и проверете дали 

въздухът навлезе (Работният шум на вакуумната помпа се променя и 

манометърът показва 0 вместо минус) 

Indoor unit

Outdoor unit

Manifold gauge

Pressure
gauge

Charge hose

Nitrogen gas cylinder
(in vertical position)

 

Indoor unit

Outdoor unit

Pressure
gauge

Manifold gauge

Open Close

Vacuum pump  



 18 

5. След приключване, напълно затворете ръкохватката Lo на клапана на 

разпределителя и спрете работата на вакуумната помпа. Извършвайте 

вакуумирането в продължение на 15 минути или повече и проверете дали 

индикаторът на съединението показва - 76cmHg ( 1x105Pa). 

6. Завъртете вентил В около 45 °обратно на часовниковата стрелка за 6-7 

секунди след излизането на газа, след което отново затегнете гайката. 

Уверете се, че индикаторът за налягане е малко по-висок от атмосферното 

налягане. 
7. Извадете маркуча за зареждане на ниско налягане. 
8. Отворете пълен отвор на вентилите B и A. 
9. Затегнете здраво капачката на опакования вентил. 
 

 

9 . ОПЕРАЦИЯ НА ТЕСТВАНЕ 

 Проверката трябва да се извърши след завършване на цялата инсталация. 

 Моля, потвърдете следните точки преди теста: 

 Вътрешното тяло и външното тяло са инсталирани правилно. 

 Тръбите и кабелите са правилно завършени. 

 Системата от тръби на охлаждащата течност е проверена. 

 Дренажът е безпрепятствен. 

 Топлоизолацията работи добре. 

 Земното окабеляване е свързано правилно. 

 Дължината на тръбата и допълнителният капацитет на хладилния агент са правилни. 

 Напрежението на захранването съответства на номиналното напрежение на климатика. 

 В изхода и входа на външните и вътрешните тела няма препятствия. 

 Отворените клапани от страната на газа и от страната на течността са отворени. 

 Климатикът се подгрява предварително, като включите захранването. 

 

ОПЕРАЦИЯ НА ИЗПИТВАНЕ 
■ Поставете климатика под режим " COOLING " с дистанционното управление и проверете следните 

точки. Ако има някаква неизправност, моля, разрешете я съгласно главата "ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИ " на това ръководство ". 

1) Вътрешното тяло 
a) Дали ключът на дистанционното управление работи добре. 
в) Дали клапите на въздушния поток се движи нормално. 
г) Дали температурата в помещението е добре регулирана. 
д) Дали индикаторът светва нормално. 
е) Дали временните бутони работят добре. 
ж) Дали дренажът е нормален. 
з) Дали има вибрации или необичаен шум по време на работа. 
и ) Дали климатикът се нагрява добре. 

2) Външното тяло 
а) Дали има вибрации или необичаен шум по време на работа; 
б) Дали хладилният агент изтича. 

      !  

ВНИМАНИЕ 

Функцията за защита предотвратява активирането на климатика за около 3 минути, когато 

се стартира веднага след изключването. 
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Анекси 

 
1. Електрически схеми 

■ Вътрешно тяло 

Mod.: 2600W, 3500W, 7000W 

 

Mod.: 5300W 
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■ Външно тяло 

Mod.: 2600W 

 

Mod.: 3500W 
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Mod.: 5300W 

 

Mod.: 7000W 

 


