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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ИЗБОРА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ
Едно от предимствата, които ви очакват с нашия стаен климатик е не само комфорт на живот,
но и добро здраве. Тази инструкция за експлоатация ви предоставя многобройните комфортни и
технологични характеристики, които вашето устройство може да предложи. Освен това ви
предоставя жизненоважна информация за поддръжката, обслужването и икономичната
експлоатация. Отделете следващите няколко минути, за да откриете как да постигнете
комфорта и икономичността на работата си от новия стаен климатик.
Възможно е реалният продукт да се различава от показаните схеми в това ръководство.
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни
или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили инструкции относно
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с уреда.
0 Ра е измереният свободен напор на уреда.
Предпазител: 250 V, 3.15 A
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Наименования на части и техните функции
ВЪТРЕШНО ТЯЛО
! ВНИМАНИЕ
Преди да отворите предния панел, не забравяйте
да спрете климатика и да изключите прекъсвача.
Не докосвайте металните части от вътрешната страна
на вътрешното тяло, тъй като това може да доведе
до нараняване.
1. Фотокаталитичен филтър за пречистване
на въздуха от титаниев апатит.: Тези
филтри са закрепени от вътрешната страна
на въздушните филтри.
2. Въздушен изход.
3. Дисплей.
4. Преден панел.
5. Жалузи (вертикални). Жалузите са във
въздушния изход.
6. Въздушен вход
7. Въздушен филтър.
8. Хоризонтална жалуза.
9. Индикатор за режим охлаждане.
10.Индикатор за режим отопление.
11.Индикатор за режим изсушаване.
12.Индикатор за работен режим.
13.LED дисплей.
14.Бутон вкл./изкл. за вътрешното тяло:
Натиснете този бутон веднъж, за да
включите уреда.
Режимът на работа е съгласно следната
таблица
Модел

Режим

Зададена
темп.

Само охл.
Термопомпа

Охлаждане
Авто

25 oC
25 oC

-

-

Клеморед на
вътрешното
тяло

-

При тази настройка
въздушната струя е само от
горния отвор.
Тази настройка
автоматично променя типа
на въздушната струя в
зависимост от режима на
работа и условията.
Тази настройка е
препоръчителна
Тази настройка е по
подразбиране.
ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК

ВЪНШНО ТЯЛО
18.Въздушен вход (отзад и отстрани)
19.Тръбен път и комуникационен кабел
20.Тръба за конденз.
21.Заземяване (намира се под този
капак).
22.Въздужен изход.
Външният вид на уреда може да се
различава за някои модели.

Дебит
на
възд.
Авто
Авто

Този бутон е полезен, когато
дистанционното управление липсва.
15. Приемник на сигнала:
- Приема сигналите от
дистанционното управление.
- Когато уредът приеме сигнал ще
чуете кратък звук.
- При промяна на настройките
отново се чува звук.
16. Превключвател на въздушните
изходи.
17. Стаен температурен датчик: Измерва
температурата на въздуха около
уреда.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, оторизиран сервиз или
квалифициран техник, за да се избегне опасност.
2. Уредът трябва да се монтира в съответствие с националните разпоредби за свързване
3. Задължително монтирайте прекъсвач на веригата. Прекъсвачът трябва да обхваща всички полюси, да
разделя полюсите на поне 3 mm, и да е свързан с фиксирани кабели.
СТР. 1
4

2. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
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3 ПОДДРЪЖКА
Преди проверка и поддръжка на уреда. МОЛЯ, поставете превключвателя на захранването в положение
“ИЗКЛЮЧЕНО”, за да изключите захранването
3.1 Уреди
- Вътрешно тяло, външно тяло и дистанционно управление
1. Избършете ги с мека кърпа.
Преден панел

-

1. Отваряне на предния панел
Плъзнете двете крачета от лявата и дясната страна
навътре, докато щракнат.
2. Сваляне на предния панел
Махнете шнура
Оставете панела за падне напред и го махнете
3. Почистване на панела
Избършете го с мека кърпа, напоена с вода.
Може да се използва само неутрален препарат.
В случай на измиване на предния панел с вода, изсушете
го с кърпа, подсушете
го на сянка след измиване
4. Поставяне на панела
Поставете предния панел в жлебовете на устройството
(3 места)
• Прикрепете шнура от дясната, вътрешната страна на
предната решетка.
• Затворете панела бавно.

ВНИМАНИЕ
• Не докосвайте металните части на вътрешното тяло. Ако докоснете тези части, това може да причини
нараняване.
• Когато сваляте или закрепвате предния панел, използвайте здрава и стабилна табуретка.
• Когато сваляте или закрепвате предния панел, подпрете панела здраво с ръка, за да предотвратите падането
му.
• За почистване не използвайте гореща вода над 40 ° C, бензин, бензин, разредител, нито други летливи масла,
полираща смес, абразивни четки или подобни.
• След почистване се уверете, че предният панел е здраво фиксиран.
3.2 ФИЛТРИ
1. Отворете предния панел.
2. Извадете въздушния филтър.
Плъзнете двете крачета от лявата и дясната страна навътре,
докато щракнат.
3

.Извадете фотокаталитичния филтър за пречистване на

въздуха от титаниев апатит
Задръжте езичетата на рамката и отстранете щифтовете на 4 места.
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ПОДДРЪЖКА

4. Почистете или подменете всеки филтър.
Виж схемата.
5. Поставете на местата им въздушния филтър и
фотокаталитичния филтър на местата им и затворете
предния панел.
Работата без въздушни филтри може да доведе до
проблеми, тъй като се натрупва прах
във вътрешното тяло.
6. Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с
прахосмукачка. Ако прахът не се отделя лесно, измийте
ги с неутрален препарат разреден с хладка вода, след което
ги изсушете на сянка. Препоръчително е да почиствате
въздушните филтри всяка седмица.

3.3 Фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит
Фотокаталитичният филтър за пречистване на въздуха от титаниев апатит може да бъде подновен
рез измиване с вода веднъж на 6 месеца. Препоръчваме да го подменяте веднъж на 3 години.
- Поддръжка
1. 1. Съберете праха с прахосмукачка. Накиснете в топла вода за около 10 до 15 минути, ако е силно
замърсен филтъра.
2. Не сваляйте филтъра от рамката, когато измивате с вода.
3. След измиване изтръскайте останалата вода и изсушете на сянка.
4. Тъй като материалът е направен от хартия, не извивайте филтъра, когато отстранявате вода от него.
-Подмяна
Отстранете езичетата на рамката на филтъра и ги заменете с нов филтър.
- Изхвърлете стария филтър като запалим отпадък.
ЗАБЕЛЕЖКИ
При работа със замърсени филтри:
1.
2.
3.
4.

Не може да ароматизира въздуха
Не може да пречиства въздуха
Влошено охлаждане или отопление
Може да има неприятна миризма

14

ПОДДРЪЖКА
Проверки
Уверете се, че основата, стойката и други части на външното тяло не са разрушени или корозирали.
Проверете дали нищо не блокира входовете за въздух и изходите на вътрешното и външното тяло.
Проверете дали конденза изтича равномерно от дренажния шлаух по време на работа в режим COOL или DRY.
• Ако не се вижда изтичащ конденз, може да има утечка на вода от вътрешното тяло. Спрете климатика и се
консултирайте със сервиза, ако случаят е такъв.
3.4 Преди дълъг перид, през който климатика няма да работи
1. Включете на режим FAN only, за да изсушите вътрешното тяло
Натиснете бутон MODE и изберете режим FAN.
Натиснете бутон ON/OFF и включете уреда.
2. След спиране на работата изключете прекъсвача за стайния климатик.
3. Почистете въздушните филтри и ги поставете отново.
4. Извадете батериите от дистанционното управление.
ЗАБЕЛЕЖКА
При климатик тип мулти сплит уверете се, че всички вътрешни тела са включени в режим вентилация.
Температура на работа
Максимална за охлаждане
Минимална за охлаждане
Максимална за отопление
Минимална за отопление

Вътрешно тяло DB/WB(oC)
32/23
21/15
27/-20/--

Температурен диапазон на работа (външна температура) е -25℃ ~ 43℃
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Външно тяло DB/WB(oC)
43/--15/-24/18
-25/--
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4

Ръководство за експлоатация

Принцип на работа и специални функции за охлаждане
Принцип:
Климатикът абсорбира топлината в стаята и я изхвърля навън, така температура в стаята се понижава.
Охлаждащата мощност ще се намали или увеличи в зависимост от температурата на околната среда.
Функция против замръзване:
Ако уредът работи в режим охлаждане при ниски температури ще се образува лед върху
топлообменника. Когато температурата на топлообменника падне под 0oC компресорът ще спре работа,
за да защити вътрешното тяло от замръзване.
Принцип на работа и специални функции за отопление
Принцип:
-

Климатикът абсорбира топлината отвън и предава в стаятя, като по този начин се увеличава стайната
температура. Това е принципът за отопление на термопомпата, като капацитетът за отопление ще
бъде намален при намаляване на външната температура.
Ако външната температура стане много ниска, моля използвайте други отоплителни съоръжения

Обезскрежаване:
-

Когато външната температура е ниска и с висока влажност след дълго време на работа ще се
образува скреж на външното тяло, което ще повлияе на отоплителния ефект. В този момент ще се
включи функцията автоматично обезскрежаване и отоплението ще спре за 8-10 минути.
По време на автоматичното обезскрежаване вентилаторите на външното и вътрешно тяло ще спрат.
По време на обезскрежаване индикаторът на вътрешнота тяло мига (или показна символ Н1).
Външното тяло може да отделя пара поради обезскрежаването, като това не е повреда.
След приключване на обезскрежаване отоплението ще се възстанови автоматично.

Функция топъл старт:
В режим отопление когато топлообменника на вътрешното тяло не е достигнал необходимата температура
вентилаторът на вътрешното тяло няма да се включи, за да предотврати усещането за студен вятър. Това ще се
случи в следните три случая:
1. Режим отопление току-що е включен.
2. След приключване на автоматично обезскрежаване.
3. Отопление при ниски температури.

Климатичният тип на това устройство е съгласно табелката с данни.
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Температурата не бива да се задава пониска, отколкото ви е необходима. Това
ще увеличи енергийните разходи.

За да са разпредели равномерно
хладния въздух в стаята настройте
посоката на въздуха по стрелките, както
е показано на схемата

Почиствайте въздушния филтър всяка
седмица за по-висока ефективност.

Затваряйте прозорците и вратите по
време на работа на уреда, за да
предотвратите изтичане на студен
въздух и за да спестите енергия

Дръпнете завесите при охлаждане, за да
предотвратите директното слънчево
огряване, което може да доведе до
увеличен разход на енергия.

В случай на неефективна вентилация
отваряйте прозореца за кратко,за да не
излезе охладения въздух.
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5

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Проверете електрическото захранване
(напрежение и честота). Използвайте
само ел. захранване, показано на
табелката на уреда и подходящи
предпазители. Не използвайте парчета
от кабел вместо предпазител.

Изключете уреда, ако по време на
работа се появят смущения в
електрозахранването. Ако уредът няма
да се използва продължително време
изключете главния предпазител.

Не блокирайте изхода или входа на
въздуха. Това може да причини
неизправност или неефективна работа
на уреда.

Не слагайте пръсти или предмети във
входа за въздух или изхода за въздух.
Това може да причини нараняване или
повреда. Обърнете особено внимание,
когато има деца наоколо.

Не включвайте отоплителни уреди близо
до уреда. Топлината може да
деформира пластмасовите части.

Не насочвайте струята на въздуха
директно към хора, особено бебета,
възрастни или болни хора.
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6

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРЗИЗА

Проверете преди да се обадите в сервиза. Може да намерите решение на вашия проблем. След проверката,
ако уредът все още не работи, моля свържете се с доставчика.
ПРОБЛЕМ
Уредът не работи

Климатикът работи, но не
охлажда достатъчно

От въздушният отвор на
вътрешното тяло се носи мъгла
Дистанционното управление не
работи

ПРИЧИНИ
Проверете дали електрическият кабел е повреден и дали
предпазителят е включен.
Проверете електрозахранването.
Проверете настройките на таймера.
Проверете дали настроената температура не е твърде висока.
Проверете дали слънцето грее директно в стаята.
Проверете дали няма отворени врати и прозорци.
Проверете за препятствия пред изхода за въздух
Проверете дали вентилаторът работи.
Проверете дали не е замърсен въздушния филтър.
Топлият въздух в стаята се смесва със студения. Това предизвиква
мъгла.
Повреден или изключен кабел между уреда и дисплея.
Проверете дали батериите са поставени правилно.
Проверете дали батериите са изтощени.
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