
КЛИМА-УРЕД ЗА ПРОСТОРИИ DAIKIN

Прирачник за работа

FVXM25FV1B9
FVXM35FV1B9
FVXM50FV1B9

3PMK477071-1E.book  Page 1  Tuesday, February 23, 2021  12:00 PM



3PMK477071-1E.book  Page 1  Tuesday, February 23, 2021  12:00 PM
СОДРЖИНА
ПРОЧИТАЈТЕ ПРЕД УПОТРЕБА
Безбедносни мерки на претпазливост ................2
Имиња на деловите ..............................................6
Подготовка пред употреба ...................................9
Опсег на работа ..................................................11

РАБОТЕЊЕ
АВТОМАТСКИ · ОДВЛАЖНУВАЊЕ · ЛАДЕЊЕ ·
ГРЕЕЊЕ · ПРОВЕТРУВАЊЕ режими 
на работа .............................................................12
Приспособување на насоката на протокот 
на воздух..............................................................14
Функција за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ ................16
Функција ТИВКО РАБОТЕЊЕ 
НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА .......................17
Функција ШТЕДЕЊЕ ...........................................18
Функција ОДБРОЈУВАЧ ......................................19
Функција НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ....................21
Белешка за мулти-сплит систем ........................26

ОДРЖУВАЊЕ
Одржување и чистење ........................................28

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Решавање проблеми ..........................................31

БЕЛЕШКА 
Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик.
Упатствата на другите јазици се преводи на оригиналните упатства.
1



3PMK477071-1E.book  Page 2  Tuesday, February 23, 2021  12:00 PM
Безбедносни мерки на претпазливост
• Чувајте го овој прирачнник на место каде што лесно може да го најдете.
• Внимателно прочитајте ги мерките на претпазливост во прирачников пред да започнете да го користите 
уредот.

• Уредот е наменет да го користат стручни или обучени корисници во продавници, во дејноста на 
осветлување и на фарми или нестручни лица за комерцијална употреба и употреба во домаќинствата.

• Нивото на звучен притисок е пониско од 70 dB (A).
• Мерките на претпазливост опишани во овој документ можат да се препознаат под ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
и ВНИМАНИЕ. И двата назива содржат важни информации во однос на безбедноста. Следете ги сите 
мерки на претпазливост, без исклучок.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Уредот треба да се чува на начин со којшто ќе се спречи механичко оштетување и тоа во добро 
проветрена просторија каде што не функционираат извори на палење (на пример, отворен 
пламен, уред којшто работи на гас или електрична греалка што работи) и со доволно простор, 
како што е наведено во прирачникот за монтирање.

• За да избегнете пожар, експлозија или повреда, не користете го уредот кога се забележани штетни 
гасови (запаливи или корозивни) во негова близина.

• Имајте предвид дека продолжената, директна изложеност на ладен или топол воздух од клима-уредот 
или на воздух којшто е премногу ладен или премногу топол, може да биде штетна за вашата физичка 
состојба и за здравјето.

• Не поставувајте предмети, вклучувајќи и шипки или прсти итн. во местата каде што воздухот влегува или 
излегува. Може да дојде до оштетување на производот или до лична повреда како резултат на контакт 
со перките на клима-уредот што се движат со голема брзина.

• Не обидувајте се да го поправите, размонтирате, одново да го поставите или да го измените клима-
уредот сами, бидејќи тоа може да предизвика истекување на вода, струен удар или опасност од пожар.

• Не користете запаливи гасови (лак за коса, средство против инсекти итн.) во близина на уредот. 
Не користете нафта или разредувач за бришење на уредот.
Тоа може да предизвика пукнатини, струен удар или пожар.

• Не користете ладилно средство што не е она коешто е наведено на надворешната единица при 
инсталирање, преместување или поправка. Ако користите други ладилни средства, може да дојде 
до проблеми или оштетување на уредот, како и до лична повреда.

• За да избегнете струен удар, не работете со влажни раце.
• Не мијте го клима-уредот со вода бидејќи тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Не ставајте садови со вода (како вазни) над уредот бидејќи тоа може да доведе до струен удар 
или опасност од пожар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако не ги следите овие упатства прецизно, уредот 
може да предизвика оштетување на имот, лична 
повреда или загуба на живот.

ВНИМАНИЕ
Ако не ги следите овие упатства прецизно, 
уредот може да предизвика помали или средни 
оштетувања на имот или лична повреда.

Немојте никогаш да го правите ова. Следете ги упатствата.

Не заборавајте да воспоставите заземјување.
Никогаш не навлажнувајте го клима-уредот 
(ниту далечинскиот управувач).

Никогаш не допирајте го клима-уредот (ниту 
далечинскиот управувач) со влажна рака.
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Безбедносни мерки на претпазливост
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

• Внимавајте да не дојде до пожар во случај да истече ладилно средство. Ако клима-уредот 
не работи правилно, односно не испушта ладен или топол воздух, можеби има истекување 
на ладилно средство. Консултирајте се со комерцијалистот за помош. Ладилното средство во 
клима-уредот е безбедно и обично не истекува. Сепак, во случај да истече, ако дојде во допир со 
незаштитена печка, греалка или шпорет, може да предизвика сoздавање на штетен гас или палење. Не 
користете го клима-уредот додека обучено лице за сервис не ви потврди дека истекувањето е поправено.

• Не обидувајте се да го монтирате или да го поправите клима-уредот сами. Несоодветното ракување 
може да предизвика истекување на вода, струен удар или опасност од пожар. Контактирајте со 
локалниот комерцијалист или со квалификуван персонал за монтирање и одржување.

• Не заборавајте да инсталирате осигурувач за заземјување. Ако не инсталирате осигурувач за 
заземјување, може да дојде до струен удар или пожар.

• Клима-уредот мора да биде заземјен. Ако заземјувањето е нецелосно, може да дојде до струен 
удар. Не поврзувајте го заземјениот вод со цевка за гас, цевка за вода, громобран или 
телефонски вод во земја. 

ВНИМАНИЕ
• Не користете го клима-уредот за други цели, освен за оние за коишто е наменет. Не користете 
го клима-уредот за разладување на инструменти, храна, растенија, животни или уметнички 
дела бидејќи тоа би можело негативно да влијае на работата, квалитетот и/или животниот век 
на засегнатиот предмет.

• Не изложувајте ги растенијата и животните директно на протокот на воздух од уредот бидејќи тоа 
би можело да предизвика несакани ефекти.

• Не ставајте уреди коишто произведуваат отворен пламен на места каде што би биле изложени 
на протокот на воздух од уредот бидејќи тоа може да го попречи согорувањето во печката.

• Не блокирајте ги влезовите и излезите за воздух. Ако се попречи протокот на воздух, може да дојде 
до работење со намален интензитет или проблем.

• Не седете на надворешната единица, не ставајте работи на единицата и не влечете ја. Тоа може да 
предизвика незгоди, како на пример паѓање или сопнување, а со тоа и повреди, дефект на производот 
или оштетување на производот.

• Не ставајте предмети коишто се подложни на влага директно под внатрешната или надворешната 
единица. Во одредени услови, кондензацијата на главната единица или нечистотии или блокирање 
на цевките со ладилно средство и филтерот за воздух може да предизвика капење, а со тоа 
и наталожување на нечистотии или расипување на засегнатиот предмет.

• По подолго користење, проверете дали има оштетувања на потпората и држачите. Ако се остават 
во оштетена состојба, уредот може да падне и да предизвика повреда.

• За да се избегне повреда, не допирајте ги влезот за воздух и алуминиумските перки на внатрешната 
и надворешната единица.

• Уредот не е наменет за користење од страна на мали деца без надзор или кревки лица. Може да дојде 
до попречување на телесните функции и наштетување на здравјето.

• Уредот може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и од лица со намалени физички, 
сетилни и ментални способности или лица со недостаток на искуство и познавања ако се под надзор или 
ако биле упатени како да се користи уредот на безбеден начин и ако ги разбираат можните опасности.

• Децата не треба да играат со уредот.
• Деца кои не се под надзор не треба да го чистат и одржуваат уредот.
• Избегнувајте удари на внатрешната и на надворешната единица бидејќи може да дојде до оштетување 
на производот.

• Не ставајте запаливи предмети, како што се лименки со спреј, на помалку од 1 m од излезот за воздух.
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Безбедносни мерки на претпазливост
ВНИМАНИЕ

• Лименките со спреј може да експлодираат како резултат на топлиот воздух од внатрешната или 
надворешната единица.

• Внимавајте на милениците и не дозволувајте им да уринираат на клима-уредот. Уринирањето на клима-
уредот може да предизвика струен удар или пожар.

• Не мијте го клима-уредот со вода бидејќи тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Не ставајте садови со вода (како вазни) над уредот бидејќи тоа може да доведе до струен удар или 
опасност од пожар.

• Не исклучувајте го прекинувачот, освен ако не почувствувате мирис на нешто што гори или кога вршите 
поправки, проверка или чистење на уредот.
Во спротивно, не може да се открие истекување на ладилно средство.

• Не користете запаливи супстанции (лак за коса, средство против инсекти итн.) во близина на уредот.
Тоа може да предизвика струен удар, пожар или несоодветно препознавање на проблем кај сензорот 
за ладилно средство.

• Да не се инсталира во запечатени и херметички затворени простори, како што се звучно изолирани 
простории и соби чија врата се запечатува.

• Да не се инсталира на места полни со чад, гасови, хемикалии итн.
Постои можност сензорите во внатрешната единица да ги детектираат и да се прикаже невообичаено 
истекување на ладилно средство.

• Овој уред има детектор за истекување на ладилно средство од безбедносни причини. За да биде 
ефикасен, уредот мора постојано да е вклучен на напојување со електрична енергија по инсталирањето, 
освен во кратки интервали за сервисирање.

• Овој уред има безбедносни мерки поврзани со електричното напојување. За да биде ефикасен, уредот 
мора постојано да е вклучен на напојување со електрична енергија по инсталирањето, освен во кратки 
интервали за сервисирање.

• За да се избегне осиромашување на кислородот, осигурајте се дека просторијата соодветно се 
проветрува ако заедно со клима-уредот се користи и печка.

• Пред да го чистите, не заборавајте да го исклучите уредот, прекинувачот на колото или да го 
отстраните струјниот кабел. Во спротивно, може да дојде до струен удар и повреда.
По чистењето, брзо повторно вклучете го прекинувачот за напојување со струја.

• Поврзете го клима-уредот само со наведеното коло за напојување со електрична енергија. Ако се 
користи напојување со струја коешто не е наведено, може да дојде до струен удар, прегревање и пожар.

• Наместете го цревото за цедење така што ќе може да има непречен одлив. Ако одливот не е добар, 
може да дојде до воденење на зградата, мебелот итн.

• Не ставајте предмети во непосредна близина на надворешната единица и не дозволувајте да се 
насоберат лисја и други наноси околу единицата. Лисјата се како легло за мали животни коишто можат 
да влезат во уредот. Откако ќе влезат во уредот, таквите животни може да предизвикаат несоодветно 
работење, чадење или пожар кога ќе дојдат во допир со електричните делови.

• Не ставајте предмети околу внатрешната единица.
• Тоа може да има несакано влијание на работењето, квалитетот на производот и работниот век на кклима-уредот.
• Не поставувајте го на дофат на деца за да бидете сигурни дека нема да си играат со уредот.

• Не управувајте со клима-уредот со влажни раце.

• Не мијте ја внатрешната единица со прекумерно количество вода, користете само малку навлажнета крпа.
• Не ставајте нешта како садови со вода или што било друго на уредот. Водата може да навлезе 
во единицата и да ги оштети електричните изолации, што би довело до струен удар.

Разгледајте го поглавјето "Решавање проблеми" (страница 31) од прирачникот. Треба да се преземат 
дејства соодветни на сериозноста на проблемот.
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Безбедносни мерки на претпазливост

■ Консултирајте се со комерцијалистот за инсталирање на клима-уредот во следните видови средини.
• Места каде што се насобира масло, пареа или саѓи.
• Солени средини, на пример, на крајбрежје.
• Места каде што се испушта сулфурводород, како на пример во извори на топла вода.
• Места каде што снегот би можел да ја блокира надворешната единица.
• Внатрешната единица е оддалечена најмалку 1 метар од телевизор или радио (уредот може да 
предизвика попречувања на сликата или звукот).

• Внатрешната единица треба да биде оддалечена најмалку 1,5 m од детектори за чад и од излезот 
за воздух на внатрешната единица.

Одливот од надворешната единица мора да се исфрла на место погодно за цедење.

■ За инсталирање, изберете место како што е опишано подолу.
• Место коешто е доволно цврсто за да ја издржи тежината на уредот, а не ги засилува вревата и 
вибрациите со работењето.

• Место каде што воздухот што излегува од надворешната единица или вревата од работењето нема 
да им пречи на соседите.

• За напојувањето со енергија, користете одделно струјно коло, наменето за клима-уредот.
• Избегнете опасности предизвикани од ненамерно менување на поставките на прекинот за 
температура: овој уред НЕ СМЕЕ да се поврзе со напојување од надворешен уред за прекинување, 
како одбројувач, или да се поврзе со коло коешто редовно се ВКЛУЧУВА и ИСКЛУЧУВА од 
снабдувачот.

• За преместување на клима-уредот се потребни стручни познавања и способности. Консултирајте се 
со комерцијалистот ако е потребно преместување поради преселба или реновирање.

Место за инсталирање.

Имајте предвид дека звуците може да им пречат на соседите.

Електрика.

Преместување на системот.
5
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Имиња на деловите
■ Внатрешна единица 

■ Отворање на предната плоча
Како да ја отворите предната плоча: (страница 28.) 

ВНИМАНИЕ 

1 2

65

2

4

7

8
3

9

12
10

11

Прекинувач за избор на излез на воздух

Оваа поставка дува воздух само од горниот излез.

Оваа поставка автоматски одлучува за моделот 
на удар во зависност од режимот и условите.

Оваа поставка 
се препорачува.

Единицата се испраќа од 
фабриката со оваа поставка.

Пред да ја отворите предната плоча, не заборавајте да ја запрете работата и да го ИСКЛУЧИТЕ 
прекинувачот.
Не допирајте ги металните делови во внатрешноста на внатрешната единица бидејќи може да дојде 
до повреда.
6
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■ Внатрешна единица
1. Филтер за отстранување на мириси 

од титан апатит:
• Ваквите филтри се прикачени на 
внатрешната страна на филтрите за водух.

2. Излез за воздух
3. Екран
4. Предна плоча
5. Вертикални перки (решетки): (страница 14.)

• Решетките се на внатрешната страна на 
излезот за воздух.

6. Влез за воздух
7. Филтер за воздух
8. Хоризонтална перка (поклопка): (страница 14.)
9. Светло за работење (зелено)

10. Светло за ОДБРОЈУВАЧ (жолто): (страница 19.)
11. Прекинувач за ВКЛУЧУВАЊЕ/

ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица:
• Притиснете го овој прекинувач еднаш за да 
започне со работа. 
Притиснете го уште еднаш за да запре.

• Режимот на работа е според следнава табела. 

• Овој прекинувач се користи кога го нема 
далечинскиот управувач.

12. Приемник на сигнали:
• Ги прима сигналите од далечинскиот 
управувач.

• Кога уредот ќе прими некаков сигнал, 
ќе чуете краток звук.
• Почеток на работата ......два кратки звука
• Промена на поставки......еден краток звук
• Крај на работата .............еден подолг звук

13. Прекинувач за избор на излез на воздух 
(страница 15.)

14. Сензор за температура во просторијата:
• Ја насетува температурата на воздухот 
околу уредот.

■ Надворешна единица 

■ Надворешна единица
15. Влез за воздух: (назад и странично)
16. Цевки за ладилно средство и кабел 

во единицата
17. Црево за цедење

18. Терминал во земја:
• Се наоѓа под овој капак.

19. Излез за воздух

Изгледот на надворешната единица може да се разликува од некои модели.

Модел Режим Поставка за 
температура

Стапка на 
проток на 
воздух

САМО 
ЛАДЕЊЕ ЛАДЕЊЕ 22°C АВТО-

МАТСКИ
ТОПЛОТНА 
ПУМПА

АВТО-
МАТСКИ 25°C АВТО-

МАТСКИ
7
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■ Далечински управувач 

1. Преносител на сигнали:
• Испраќа сигнали до внатрешната единица.

2. Екран:
• Ги прикажува тековните поставки. 

(На овој цртеж, секој дел е прикажан со сите 
ВКЛУЧЕНИ прикази само за објаснување.)

3. Копче за поставката ПРОВЕТРУВАЊЕ: 
• Се избира поставката за стапката на проток 
на воздух.

4. Копче за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ: 
Режим на ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ (страница 16.)

5. Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ:
• Притиснете го ова копче еднаш за да 
започне со работа.
Притиснете го уште еднаш за да запре.

6. Копчиња за приспособување на 
ТЕМПЕРАТУРАТА:
• Ја менуваат поставката за температура.

7. Копче MODE:
• Го избира режимот на работа. 

(АВТОМАТСКИ/ОДВЛАЖНУВАЊЕ/ЛАДЕЊЕ/
ГРЕЕЊЕ/ПРОВЕТРУВАЊЕ) (страница 12.)

8. Копче ТИВКО РАБОТЕЊЕ: 
ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА 
ЕДИНИЦА (страница 17.)

9. Копче ШТЕДЕЊЕ: 
Режим на ШТЕДЛИВО РАБОТЕЊЕ (страница 18.)

10. Копче НИШАЊЕ:
• Приспособување на насоката на протокот 
на воздух (страница 14.)

11. Копче НЕДЕЛНО/ПРОГРАМА/КОПИРАЈ/
НАЗАД/СЛЕДНО: 
Режим на работа со НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ 
(страница 21.)

12. Копче ИЗБЕРИ: 
• Ги менува поставките на ОДБРОЈУВАЧОТ 

ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ и на 
НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ. (страници 19, 21.)

13. Копче ОДБРОЈУВАЧ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ: 
(страница 19.)

14. Копче ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ: 
(страница 20.)

15. Копче ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ:
• Ја откажува поставката за одбројувачот. 

(страници 19, 20.)
• Не може да се користи за режимот на 
работа на НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ.

16. Копче ЧАСОВНИК: (страница 10.)
8
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Подготовка пред употреба
■ За поставување на батериите 

1. Лизнете го предниот капак за да го извадите.

2. Поставете две суви батерии AAA.LR03 
(алкални).

3. Поставете го предниот капак како претходно.

■ За работење со далечинскиот 
управувач 
• За да го користите далечинскиот управувач, насочете го 
преносителот кон внатрешната единица. Ако има нешто што би 
можело да го блокира сигналот помеѓу уредот и далечинскиот 
управувач, како на пример завеса, уредот нема да работи.

• Не испуштајте го далечинскиот управувач. Не натопувајте го.
• Максималното растојание за поврзување е околу 7 m.

■ За да го прикачите држачот за 
далечински управувач на ѕид 
1. Изберете место од каде што сигналите 

ќе имаат досег до уредот.
2. Прицврстете го држачот на ѕид, на столб 

или на слично место со завртките што 
се набавуваат локално.

3. Поставете го далечинскиот управувач 
во држачот за далечински управувач.

ВНИМАНИЕ 
■ Во врска со батериите

• Кога ги заменувате батериите, користете батерии од ист вид и заменете ги двете стари батерии 
истовремено.

• Извадете ги батериите кога системот не се користи подолг период.
• Батериите ќе траат приближно една година. Сепак, ако екранот на далечинскиот управувач 
започне да избледува и дојде до намалување на примањето сигнали за помалку од една 
година, заменете ги двете батерии со нови AAA.LR03 батерии (алкални).

• За почетно користење на системот, се испорачуваат батериите во прилог.
Периодот за користење на батериите може да биде краток, во зависност од датумот на 
производство на клима-уредот.

■ Во врска со далечинскиот управувач
• Никогаш не изложувајте го далечинскиот управувач на директна сончева светлина.
• Ако има прашина на преносителот или приемникот на сигнали, ќе се намали осетливоста. 
Избришете ја прашината со мека крпа.

• Поврзувањето на сигналот може да се оневозможи ако во просторијата има електронска 
флуоресцентна светилка (на пример инвертер-светилка). Во тој случај, консултирајте се со 
продавницата.

• Ако сигналите од далечинскиот управувач влијаат врз друг уред, преместете го уредот на друго 
место или консултирајте се со продавницата.
9
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Подготовка пред употреба
■ За поставување на часовникот 

1. Притиснете на копчето "ЧАСОВНИК".
Се прикажува .

Трепка и .

2. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да го 
поставите тековниот ден од седмицата.

3. Притиснете на копчето "ЧАСОВНИК".
Трепка .

4. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за 
да го поставите тековното време на 
часовникот.
Ако задржите на копчето " " или " ", времето 
на екранот брзо се зголемува или намалува.

5. Притиснете на копчето "ЧАСОВНИК".
Секогаш насочете го далечинскиот управувач кон 
внатрешната единица кога притискате на 
копчињата при поставување на внатрешниот 
часовник на внатрешната единица.

Трепка . 

БЕЛЕШКА 

■ ВКЛУЧЕТЕ ГО прекинувачот
• Со ВКЛУЧУВАЊЕ на прекинувачот, поклопката се затвора. (Ова е вообичаената процедура.)

■ Проверки на поставките за далечинскиот управувач
• Овој далечински управувач е ист за моделот со топлотна пумпа 
и за моделот којшто работи само за ладење. Користете ги DIP-
прекинувачите на далечинскиот управувач за да изберете модел 
со топлотна пумпа или модел којшто работи само за ладење.

• Разгледајте го следното објаснување и одредете ги поставките 
како што е прикажано на сликата.
• За корисниците на моделот со топлотна пумпа: поставете 
на H/P

• За корисниците на моделот којшто работи само за ладење: 
поставете на C/O

• Ако внатрешниот часовник на внатрешната единица не се постави на точното време, 
НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ нема да работи навремено.

1, 3, 5

2, 4

DIP-прекинувачи

H/P C/O
10
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Досег на работа
■ Совети за штедење енергија

• Внимавајте да не ја изладите (загреете) просторијата премногу.
Ако поставката за температура се одржува на умерено ниво, 
се заштедува повеќе енергија.

• Ставете ролетни или завеси на прозорците.
Со блокирање на сончевата светлина и воздухот од надвор, 
се засилува ефектот на ладење (греење).

• Затнатите филтри за воздух предизвикуваат неефикасно работење и трошење енергија. Чистете ги по 
еднаш на секои две седмици.

■ Имајте предвид
• Користете го клима-уредот во следните услови.

DB: температура измерена со сув термометар
WB: температура измерена со термометар завиткан со влажна крпа
(а) За да избегнете кондензација и капење вода од уредот. Ако температурата или влажноста се надвор од овие услови, 
може да се вклучат безбедносните помагала и клима-уредот може да не работи.
Ако се продолжи со работа надвор од овој опсег:

• Работењето надвор од овој опсег на влажност или температура може да предизвика некое од 
безбедносните помагала да го оневозможи системот.

• Некое од безбедносните помагала може да се вклучи за да го запре работењето. (Кај мулти-сплит 
системите, може да се вклучи за да го запре работењето само на надворешната единица.)

• Може да дојде до кондензација на внатрешната единица и до капење

Надворешни 
единици Ладење Греење

RXM25~50

Надворешна 
температура -10~46°C DB -15~24°C DB -15~18°C WB

Внатрешна 
температура 18~32°C DB 14~23°C WB 10~30°C DB

2MXM40~50
3MXM40~68
4MXM68/80

5MXM90

Надворешна 
температура -10~46°C DB -15~24°C DB -15~18°C WB

Внатрешна 
температура 18~32°C DB 14~23°C WB 10~30°C DB

RXTP25~35

Надворешна 
температура -10~46°C DB -25~24°C DB -25~18°C WB

Внатрешна 
температура 18~32°C DB 14~23°C WB 10~30°C DB

Внатрешна влажност ≤80%(a)

Препорачани поставки за 
температура
За ладење: 26°C – 28°C
За греење: 20°C – 24°C
11
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Режими на работа АВТОМАТСКИ · ОДВЛАЖНУВАЊЕ · 
ЛАДЕЊЕ · ГРЕЕЊЕ · ПРОВЕТРУВАЊЕ
Клима-уредот работи со режимот на работа што ќе го изберете. 
Следниот пат, клима-уредот ќе работи со истиот режим 
на работа.

■ За започнување на работењето
1. Притиснете на копчето за избор 

на режим на работа "MODE" 
и изберете режим на работа.
• Со секое притискање на копчето, се менува 
поставката за режимот.

: АВТОМАТСКИ
: ОДВЛАЖНУВАЊЕ
: ЛАДЕЊЕ
: ГРЕЕЊЕ
: ПРОВЕТРУВАЊЕ 

2. Притиснете на копчето 
"ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ".
• Се вклучува светлото за РАБОТА. 

■ За запирање на работењето
3. Повторно притиснете на копчето "ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ".

• Светлото за РАБОТА се исклучува.

■ За да ја промените поставката за температура
4. Притиснете на копчето за приспособување на температурата "ТЕМПЕРАТУРА".
Режим на работа ОДВЛАЖНУВАЊЕ 
или ПРОВЕТРУВАЊЕ

Режим на работа АВТОМАТСКИ или ЛАДЕЊЕ 
или ГРЕЕЊЕ

Поставката за температура не се менува.

Притиснете на " " за да ја зголемите температурата и 
притиснете на " " за да ја намалите температурата.
Поставете на температурата што ви одговара.

1

5

2, 3

4

12
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Режими на работа АВТОМАТСКИ · ОДВЛАЖНУВАЊЕ · 
ЛАДЕЊЕ · ГРЕЕЊЕ · ПРОВЕТРУВАЊЕ
■ За менување на поставката за стапката на проток на воздух

5. Притиснете на копчето за поставката "ПРОВЕТРУВАЊЕ".

• Тивко работење на внатрешната единица

Кога протокот на воздух е поставен на " ", бучавата од внатрешната единица ќе се стиши. 
Користете ја оваа поставка кога ја намалувате бучавата.

БЕЛЕШКА 

Режим на работа ОДВЛАЖНУВАЊЕ Режим на работа АВТОМАТСКИ или ЛАДЕЊЕ или 
ГРЕЕЊЕ или ПРОВЕТРУВАЊЕ

Поставката за стапка на проток на воздух 
не се менува.

Достапни се пет нивоа на поставката за стапката на 

проток на воздух од " " до " "  плус " " " ".

■ Белешка за режимот на работа ГРЕЕЊЕ
• Бидејќи овој клима-уред ги затоплува просториите земајќи топлина од надворешниот воздух во 
внатрешниот простор, капацитетот за загревање се намалува при пониски надворешни 
температури.  Ако ефектот на загревање е недоволен, се препорачува користење на друг уред 
за греење во комбинација со клима-уредот.

• Системот со топлотна пумпа ги загрева просториите со циркулирање на топол воздух околу 
сите делови на просторијата.  По започнување на функцијата за загревање, потребно е некое 
време пред просторијата да се загрее.

• При функцијата за загревање, може да дојде до подмрзнување на надворешната единица и до 
намалување на капацитетот за загревање.  Во тој случај, системот се префрла на функцијата 
за одмрзнување за да го отстрани мразот.

• При функцијата за одмрзнување, не излегува топол воздух од внатрешната единица.
■ Белешка за режимот на работа ЛАДЕЊЕ

• Овој клима-уред ги лади просториите со дување на топлиот воздух од просторијата нанадвор, 
па ако надворешните температури се високи, се намалува изведбата на клима-уредот.

■ Белешка за режимот на работа ОДВЛАЖНУВАЊЕ
• Интегралното компјутерско коло работи на одвлажнување на просторијата, одржувајќи ја 
температурата колку што е тоа можно. Автоматски ги контролира температурата и стапката 
на проток на воздух, па затоа не е достапно рачно прилагодување на овие функции.

■ Белешка за режимот на работа АВТОМАТСКИ
• Во автоматскиот режим на работа, АВТОМАТСКИ, системот избира поставка за температура 
и соодветен режим на работа за ладење или греење (ЛАДЕЊЕ или ГРЕЕЊЕ) врз основа 
на температурата во просторијата на почетокот на работењето.

• Системот автоматски одново ја избира поставката во редовен интервал за да ја доведе 
температурата до нивото на поставката што ја избрал корисникот.

• Ако не ви се допаѓа АВТОМАТСКОТО работење, рачно променете ја поставената температура.
■ Белешка за поставката за стапката на проток на воздух

• При пониски стапки на проток на воздух, ефектот на разладување (затоплување) е, исто така, помал.
13
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Приспособување на насоката 
на протокот на воздух
Може да ја приспособите насоката на протокот на воздух 
за да ви биде попријатно.

■ За прилагодување на 
хоризонталната перка 
(поклопката)
1. Притиснете на копчето 

"НИШАЊЕ ".
• Се прикажува " " на екранот и поклопката 
започнува да се движи.

2. Кога поклопката ќе дојде во 
посакуваната положба, притиснете 
на копчето "НИШАЊЕ " уште 
еднаш.
• Поклопката ќе престане да се движи.

• " " исчезнува од екранот.

■ За прилагодување на 
вертикалните перки (решетки) 

Држете ја рачката и движете ја решетката.
(На перките на левата и на десната страна има рачки.)

Белешки за аголот на поклопката 
и решетките 

• Освен ако не ја изберете опцијата "НИШАЊЕ", треба 
да ја поставите поклопката под речиси хоризонтален 
агол во режимот на работа за греење, ГРЕЕЊЕ, 
и во нагорна положба во режимите за ладење или 
одвлажнување ЛАДЕЊЕ или ОДВЛАЖНУВАЊЕ 
за да добиете најдобри резултати. 

■ ВНИМАНИЕ
• При прилагодување на поклопката со рака, 
исклучете го уредот и користете го далечинскиот 
управувач за одново да го вклучите.

• Бидете внимателни кога ги прилагодувате решетките. 
Во излезот за воздух има вентилатор којшто ротира со висока брзина.

1, 2

ГРЕЕЊЕ
ЛАДЕЊЕ/
ОДВЛАЖНУ-
ВАЊЕ
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Приспособување на насоката 
на протокот на воздух
■ Избор на проток на воздух

• Изберете ја опцијата за проток на воздух што ви одговара.

Кога избирате опција за проток на воздух, префрлете се на .
• Клима-уредот автоматски ќе ја избере соодветната шема на дување во зависност од режимот 
на работа/ситуацијата. 

• При режимот за одвлажнување, за ладниот воздух да не дојде во директен контакт со луѓе, 
дува воздух од горниот излез за воздух.

Кога избирате опција за излез на воздух, префрлете се на .
• Без разлика на режимот на работа или на ситуацијата, дува воздух од горниот излез за воздух.
• Искористете го ова кога не сакате да излегува воздух од долниот излез за воздух. (Додека спиете 
и чувствувате ладен проток на воздух во режимот за загревање ГРЕЕЊЕ и слично)

ВНИМАНИЕ 

Режим на работа Ситуација Шема на дување

Режим за ладење 
ЛАДЕЊЕ

• Кога просторијата целосно ќе се 
разлади или кога поминал еден 
час од вклучувањето на клима-
уредот.

• За воздухот да не дојде во 
директен контакт со луѓе, дува 
воздух од горниот излез за воздух, 
а собната температура се 
израмнува.

• На почетокот на работењето или 
во други случаи кога просторијата 
не е целосно разладена.

• Дува воздух од горниот и долниот 
излез за воздух при режим на 
работа за загревање ГРЕЕЊЕ 
и при разладување со висока 
брзина во режимот за ладење 
ЛАДЕЊЕ.

Режим на работа 
ГРЕЕЊЕ

• Вообичаено време.

• Не обидувајте се рачно да ја прилагодите поклопката.
• При рачно прилагодување, механизмот може да не работи правилно или да дојде до капење од 
кондензација од излезите за воздух.
15
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Функција за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ
Функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ го поставува ефектот на 
ладење (загревање) на максимална јачина во кој било режим на 
работа. Може да го извлечете максималниот капацитет. 

■ За вклучување на функцијата 
за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ
1. Притиснете на копчето "ЗАСИЛЕНО 

РАБОТЕЊЕ".
• ЗАСИЛЕНОТО РАБОТЕЊЕ завршува по 

20 минути.  Потоа, системот автоматски се 
вклучува на претходните поставки што се 
користеле пред ЗАСИЛЕНОТО РАБОТЕЊЕ.

• Се прикажува " " на екранот.
• При функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ, има 

некои функционалности коишто не се достапни.

■ За исклучување на функцијата 
за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ
2. Притиснете на копчето "ЗАСИЛЕНО 

РАБОТЕЊЕ" уште еднаш.
• " " исчезнува од екранот.

БЕЛЕШКА 
■ Белешки за функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ

• Функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ не може да се користи заедно со функциите за 
ШТЕДЕЊЕ и ТИВКО РАБОТЕЊЕ. Ѝ се дава приоритет на функционалноста што се избира со 
копчето што било притиснато последно. 

• Функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ може да се постави само кога уредот е вклучен. Со притискање 
на копчето за запирање на функцијата, поставките се откажуваат и " " исчезнува од екранот.

• Функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ нема да го зголеми капацитетот на клима-уредот ако 
клима-уредот веќе работи со прикажаниот максимален капацитет.

• Во режимите ЛАДЕЊЕ и ГРЕЕЊЕ
За да се извлече максимумот од ефектот на ладење (загревање), капацитетот на надворешната 
единица мора да се зголеми, а стапката на проток на воздух да се намести на максималната 
поставка.
Поставките за температура и проток на воздух не се менуваат.

• Во режимот ОДВЛАЖНУВАЊЕ
Поставката за температура се намалува за 2,5°C, а стапката на проток на воздух незначително 
се зголемува.

• Во режимот ПРОВЕТРУВАЊЕ
Стапката на проток на воздух се поставува на максималната поставка.

• При користење на поставката за приоритетна просторија
Видете во "Белешка за мулти-сплит систем". (страница 26.)

1, 2
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Функција ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА
Со функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА 
ЕДИНИЦА се намалува јачината на звукот што го испушта 
надворешната единица со менување на честотата и на 
брзината на вентилаторот во надворешната единица. 
Оваа функција е корисна ноќе.

■ За вклучување на функцијата 
ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА
1. Притиснете на копчето "ТИВКО 

РАБОТЕЊЕ".
• Се прикажува " " на екранот.

■ За исклучување на функцијата 
ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА
2. Притиснете на копчето "ТИВКО 

РАБОТЕЊЕ" уште еднаш.
• " " исчезнува од екранот.

БЕЛЕШКА 
■ Белешка за функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА

• Ако користите мулти-сплит систем, оваа функција ќе работи само кога функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ 
НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА е поставена на сите внатрешни единици коишто се користат.
Сепак, ако користите поставка за приоритетна просторија, видете во "Белешка за мулти-сплит 
систем". (страница 26.)

• Оваа функција е достапна во режимите ЛАДЕЊЕ, ГРЕЕЊЕ и АВТОМАТСКИ.
(Ова не е достапно во режимите ПРОВЕТРУВАЊЕ и ОДВЛАЖНУВАЊЕ.)

• Функциите за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ и ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА 
не може да се користат истовремено. 
Ѝ се дава приоритет на функционалноста што се избира со копчето што било притиснато 
последно. 

• Ако работењето се прекине со далечинскиот управувач или преку главниот прекинувач за 
ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ за уредот кога се користи функцијата за ТИВКО РАБОТЕЊЕ 
НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА, " " ќе остане на екранот на далечинскиот управувач.

• Со функцијата за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА нема да се намали ниту 
честотата ниту брзината на вентилаторот ако честотата и брзината на вентилаторот веќе се 
доволно намалени. 

1, 2
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Функција за ШТЕДЕЊЕ
Функцијата за ШТЕДЕЊЕ е функција со којашто се 
овозможува ефикасно работење ограничувајќи го 
максималното трошење на енергија.
Оваа функција е корисна кога треба да се внимава да не 
падне некој осигурувач на колото кога уредот се користи 
истовремено со други уреди. 

■ За вклучување на 
функцијата за ШТЕДЕЊЕ 
1. Притиснете на копчето "ШТЕДЕЊЕ".

• Се прикажува " " на екранот.

■ За исклучување на 
функцијата за ШТЕДЕЊЕ
2. Притиснете на копчето "ШТЕДЕЊЕ" 

уште еднаш.
• " " исчезнува од екранот.

• Овој дијаграм е само за појаснување.
* Максималната потрошувачка на струја и електрична енергија на клима-уредот во режимот 
за ШТЕДЕЊЕ се менува со поврзаната надворешна единица.

БЕЛЕШКА 
• Функцијата за ШТЕДЕЊЕ може да се постави само кога уредот е вклучен. Со притискање на 
копчето за запирање на функцијата, поставките се откажуваат и " " исчезнува од екранот.

• Со функцијата за ШТЕДЕЊЕ се овозможува ефикасно работење со ограничување на 
потрошувачката на електрична енергија на надворешната единица (фреквенција на работа).

• Функцијата за ШТЕДЕЊЕ работи во режимите АВТОМАТСКИ, ЛАДЕЊЕ, ОДВЛАЖНУВАЊЕ и 
ГРЕЕЊЕ. 

• Функциите за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ и ШТЕДЕЊЕ не може да се користат истовремено.
Ѝ се дава приоритет на функционалноста што се избира со копчето што било притиснато 
последно. 

• Потрошувачката на електрична енергија може да не се намали ако функцијата за ШТЕДЕЊЕ 
се користи кога потрошувачката на електрична енергија е веќе мала.

1, 2

Течна струја и 
потрошувачка на енергија

Нормално работење

Максимално 
при нормално 
работење

Време

Режим 
ШТЕДЕЊЕ

Максимум во 
режим ШТЕДЕЊЕ

Од почеток до достигнување 
на целната температура
18
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Функција ОДБРОЈУВАЧ
Функциите за одбројувач се корисни за автоматско 
вклучување или исклучување на клима-уредот ноќе или 
наутро. Може и да ги користите ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА 
ИСКЛУЧУВАЊЕ и ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ заедно.

■ За користење на функцијата 
ОДБРОЈУВАЧ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ
• Проверете дали часовникот е правилно поставен.
Ако не е, поставете го тековното време на 
часовникот. (страница 10.)

1. Притиснете на копчето 
"ОДБРОЈУВАЧ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ".

Се прикажува .

Трепка .
2. Притискајте на копчето "ИЗБЕРИ" 

додека поставката за време не ја 
достигне вредноста што ви одговара.
• Со секое притискање на копчињата, поставката 
за време се зголемува или намалува за 10 
минути. Ако ги притиснете копчињата и 
задржите, поставката ќе се менува брзо.

3. Притиснете на копчето "ОДБРОЈУВАЧ 
ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ" уште еднаш.
• Се вклучува светлото за ОДБРОЈУВАЧОТ.

■ За исклучување на функцијата ОДБРОЈУВАЧ 
ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ
4. Притиснете на копчето "ИСКЛУЧИ".

•  Светлото за ОДБРОЈУВАЧ се исклучува.

БЕЛЕШКА 
• Кога се поставува ОДБРОЈУВАЧОТ, тековното време не се прикажува.
• Откако ќе ги поставите ОДБРОЈУВАЧИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ, поставката 
за време се зачувува во меморијата. (Меморијата се брише кога се менуваат батериите на 
далечинскиот управувач.)

• Кога со уредот се работи со помош на одбројувачите за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ, 
вистинското времетраење на работа може да се разликува од времето внесено од корисникот. 
(Најмногу до околу 10 минути)

■ РЕЖИМ ЗА РАБОТА НОЌЕ
Кога е поставен ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ, клима-уредот автоматски ја прилагодува 
поставката за температура (ја зголемува за 0,5°C во режимот ЛАДЕЊЕ, ја намалува за 2,0°C во 
режимот ГРЕЕЊЕ) за да се спречи прекумерно ладење (загревање) за спиењето да ви биде попријатно.

1, 3

4
2
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Функција ОДБРОЈУВАЧ
■ За користење на функцијата 

ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ 
• Проверете дали часовникот е правилно поставен. 
Ако не е, поставете го тековното време на 
часовникот. (страница 10.) 

1. Притиснете на копчето 
"ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ".
Се прикажува .

Трепка .
2. Притискајте на копчето "ИЗБЕРИ" 

додека поставката за време не ја 
достигне вредноста што ви одговара.
• Со секое притискање на копчињата, 
поставката за време се зголемува или 
намалува за 10 минути. Ако ги притиснете 
копчињата и задржите, поставката ќе се 
менува брзо.

3. Притиснете на копчето "ОДБРОЈУВАЧ 
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ" уште еднаш.
• Се вклучува светлото за ОДБРОЈУВАЧОТ.

■ За исклучување на функцијата ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ
4. Притиснете на копчето "ИСКЛУЧИ".

• Светлото за ОДБРОЈУВАЧ се исклучува.

■ За да ги вклучите и двата одбројувачи, ОДБРОЈУВАЧ 
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ и ОДБРОЈУВАЧ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ

• Подолу е прикажан пример за поставување на двата одбројувачи истовремено.

ВНИМАНИЕ 
■ Во следните случаи, поставете го одбројувачот одново.

• Откако прекинувачот се ИСКЛУЧИЛ.
• По прекин на напојување со струја.
• По заменување на батериите во далечинскиот управувач.

1, 3

4

2

(Пример)
Сегашно време: 23:00 ч.
(Единицата работи)
ОДБРОЈУВАЧ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ на 0:00 ч.
ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ на 7:00 ч. Комбиниран

Ек
ра

н

)
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Функција НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ
Може да се зачуваат до најмногу 4 поставки за одбројувач за секој ден од седмицата. НЕДЕЛНИОТ 
ОДБРОЈУВАЧ може да се постави во согласност со животниот стил на семејството.

■ Користење на НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ во овие случаи
Подолу е прикажан пример за поставките на НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ. 

6:00 ч. 8:30 ч. 17:30 ч. 22:00 ч.

25°C 27°C

6:00 ч. 8:30 ч. 17:30 ч. 22:00 ч.

25°C 27°C

8:00 ч. 10:00 ч. 19:00 ч. 21:00 ч.

27°C 27°C25°C

На пример: Одредени се истите поставки за одбројувачот за деновите 
 од понеделник до петок, а различни за викендот.

• Во НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ може да се постават до 4 резервации дневно и 28 резервации 
неделно. Ефикасното користење на режимот за копирање овозможува лесно да правите резервации. 

• Користењето на поставките ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО, на пример, ви 
овозможува да го испланирате режимот на работа и да ги одредите поставките за температура. 
Покрај тоа, со користење на поставките ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО, 
може да се постави само времето на исклучување за секој ден посебно. Со ова, клима-уредот 
автоматски ќе се ИСКЛУЧИ ако корисникот заборави да го ИСКЛУЧИ.

Одредете ги поставките за одбројувачот за програмите од 1 до 4. (видете на страница 22.)[понеделник]

Нема поставки за одбројувач[сабота]

Одредете ги поставките за одбројувачот за програмите од 1 до 4. (видете на страница 22.)[недела]

Искористете го режимот за копирање за да ги одредите поставките за деновите од вторник 
до петок, бидејќи овие поставки се исти како оние за понеделник. (видете на страница 24.)

Од 
[вторник]

 до 
[петок]

Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4
ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4
ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО
Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4

ИСКЛУЧЕНО

ИСКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

ИСКЛУЧЕНО

27°C

27°C
ВКЛУЧЕНО

25°C

25°C
ВКЛУЧЕНО

ВКЛУЧЕНО

25°C

25°C
ВКЛУЧЕНО

27°C

27°C
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■ За користење на функцијата 

НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ 

• Проверете дали се поставени денот од седмицата 
и точното време. Ако не се, поставете ги денот од 
седмицата и точното време на часовникот. (страница 10.) 

1. Притиснете на копчето " ". 
• Ќе се прикажат денот од седмицата и бројот 
на резервацијата за тековниот ден.

• За секој ден може да се направат од 1 до 4 поставки. 
2. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да 

го изберете посакуваниот ден од 
неделата и бројот на резервацијата.
• Со притискање на копчето "ИЗБЕРИ" се менува 
бројот на резервацијата и денот од седмицата. 

3. Притиснете на копчето "СЛЕДНО".
• Ќе се постават денот од седмицата и бројот 
на резервацијата.

• Трепкаат " " и " ". 
4. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да 

го изберете посакуваниот режим.
• Со притискање на копчето "ИЗБЕРИ", се менува 
поставката " " или " " во секвенца. 

• Ако резервацијата е веќе поставена, ќе се избрише со притискање на "blank".
• Одете на ЧЕКОР 9 aко изберете "blank".

5. Притиснете на копчето "СЛЕДНО".
• Ќе се постави режимот на ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.
• Трепкаат " " и времето.

6. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да го изберете посакуваното време.
• Времето може да се постави со 10-минутни интервали, од 0:00 ч. До 23:50 ч. 
• За да се вратите на поставката за режимот со ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ, 
притиснете на копчето "НАЗАД".

• Одете на ЧЕКОР 9 кога го поставувате ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ.
7. Притиснете на копчето "СЛЕДНО". 

• Ќе се постави времето. 
• Трепкаат " " и температурата. 

Режим на поставување

3, 5, 7

1

2, 4, 6

[понеделник]

Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4
ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

6:00 ч. 8:30 ч. 17:30 ч. 22:00 ч.

ОДБРОЈУВАЧ ЗА 
ВКЛУЧУВАЊЕ

ОДБРОЈУВАЧ ЗА 
ИСКЛУЧУВАЊЕ Празно

Празно

Екраните за поставување

Поставките за денот 
и бројот 

Поставки за 
ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО Поставките за времето Поставките за 

температура
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8. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да 

ја изберете посакуваната температура. 
• Температура може да се постави на вредности 
од 10°C до 32°C. 
Ладење: уредот работи на 18°C дури и ако 
е поставен на вредност од 10 до 17°C. 
греење: уредот работи на 30°C дури и ако 
е поставен на вредност од 31 до 32°C.

• За да се вратите на поставката за времето, 
притиснете на копчето "НАЗАД".

• Поставената температура се прикажува само кога 
е вклучена поставката за режимот.

9. Притиснете на копчето "СЛЕДНО".
• Температурата ќе се постави и ќе се префрли на 
поставката за следната резервација.

• За да продолжите со дополнителните поставки, 
повторете ја постапката од ЧЕКОР 4.

10.Притиснете на копчето " " за да го 
завршите поставувањето. 
• Не заборавајте да го насочите далечинскиот 
управувач кон внатрешната единица и да 
проверите дали се слуша звукот за примање на 
сигналот и дали светка светлото за работа.

• " " се прикажува на екранот и НЕДЕЛНИОТ 
ОДБРОЈУВАЧ е активиран.

• Се вклучува светлото за ОДБРОЈУВАЧОТ. 
• Резервациите што се веќе направени може лесно 
да се пресликаат и да се користат истите поставки 
за друг ден од седмицата.  
Видете во . (страница 24.)

БЕЛЕШКА 
■ Белешки за функцијата НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ
• Не заборавајте прво да го поставите часовникот на далечинскиот управувач.
• Со НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ може да се постават денот од седмицата, режимот за 
ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ, времето и поставената температура 
(само за режимот кога ОДБРОЈУВАЧОТ е ВКЛУЧЕН). Другите поставки за ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА 
ВКЛУЧУВАЊЕ се засновани на поставките што се избираат непосредно пред вклучувањето.

• Функциите НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ и ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ не може 
да се користат истовремено. Функцијата ОДБРОЈУВАЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ има 
приоритет ако се постави додека функцијата НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ е сѐ уште активна. 
Функцијата НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ ќе се префрли во состојба на мирување, а " " ќе 
исчезне од екранот. Кога ќе се исклучи ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ, 
НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ автоматски се активира.

• Само времето и поставената температура коишто се поставени во неделниот одбројувач ќе се 
активираат со копчето " ". 
Поставете го неделниот одбројувач само откако ќе ги поставите режимот на работа, јачината на 
вентилаторот и насоката на вентилаторот претходно.

• Ако се исклучи осигурувачот, ако снема струја или ако се случи нешто слично, работењето на 
внатрешниот часовник на внатрешната единица нема да биде правилно. Одново поставете го 
часовникот. (страница 10.)

• Копчето "НАЗАД" може да се користи само за поставките за време и температура. 
Не може да се користи за да се вратите на бројот на резервацијата.

9

10

8

Режим за копирање
23
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• Резервациите што се веќе направени може да се 
пресликаат за друг ден од седмицата. Ќе се преслика 
целата резервација за избраниот ден од седмицата.  

1. Притиснете на копчето " ".
2. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" 

за да потврдите кој ден од седмицата 
сакате да го пресликате.

3. Притиснете на копчето "КОПИРАЈ" за 
да се активира режимот за копирање.
• Ќе се преслика целата резервација за 
избраниот ден од седмицата.

4. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за 
да го изберете денот од седмицата. 

5. Притиснете на копчето "КОПИРАЈ".
• Ќе се преслика резервацијата на избраниот 
ден од седмицата. Ќе се преслика целата 
резервација за избраниот ден од седмицата. 

• За да продолжите со копирање на поставките на другите денови од седмицата, 
повторете ги ЧЕКОР 4 и ЧЕКОР 5.

6. Притиснете на копчето " " за да го завршите поставувањето.
• " " се прикажува на екранот и НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ е активиран.

БЕЛЕШКА 

Режим за копирање

■ РЕЖИМ ЗА КОПИРАЊЕ
• При копирањето, се пресликува целата резервација од изворниот ден од седмицата. 
Во случај да правите промени на некоја од резервациите за кој било ден од седмицата 
одделно по пресликувањето на содржината за неделните резервации, притиснете на копчето 
" " и променете ги поставките во чекорите од . (страница 22.)

3, 5

1, 6

2, 4

[понеделник]

Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4
ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4
ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО ВКЛУЧЕНО ИСКЛУЧЕНО

КОПИРАЈ

Од 
[вторник]
 до [петок]

6:00 ч. 8:30 ч. 17:30 ч. 22:00 ч.

6:00 ч. 8:30 ч. 17:30 ч. 22:00 ч.

Екраните за поставување

Екранот за потврда Вообичаениот екранЕкранот за залепеностЕкранот за копирање
24
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■ Потврдување резервација 

• Резервацијата може да се потврди.

1. Притиснете на копчето " ".
• Ќе се прикажат денот од седмицата и бројот на 
резервацијата за тековниот ден. 

2. Притиснете на копчето "ИЗБЕРИ" за да ги 
изберете денот од седмицата и бројот на 
резервацијата што треба да се потврдат. 
• Ако го притиснете копчето "ИЗБЕРИ", ќе се прикажат 
деталите на резервацијата. 

• За да ги промените потврдените поставки на некоја 
резервација, изберете го бројот на резервацијата 
и притиснете на копчето "СЛЕДНО". 
Режимот се префрла во поставките. Одете на 

 ЧЕКОР 4. (страница 22.)

3. Притиснете на копчето " " за да 
излезете од режимот за потврдување.
• " " се прикажува на екранот и НЕДЕЛНИОТ 
ОДБРОЈУВАЧ е активиран.

• Се вклучува светлото за ОДБРОЈУВАЧОТ. 

■ За да ја деактивирате функцијата 
НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ
4. Притиснете на копчето "НЕДЕЛНО" додека 

" " се прикажува на екранот.
• " " ќе исчезне од екранот.
• Светлото за ОДБРОЈУВАЧ се исклучува.
• За повторно да ја активирате функцијата НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ, притиснете го копчето "НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ" уште еднаш.
• Ако некоја од резервациите што била деактивирана, се активира повторно со копчето "НЕДЕЛНО", ќе се искористи последната 
верзија на резервацијата.

■ За бришење на резервации 

• Видете во . (страница 22.) 
При избирање на режимот во ЧЕКОР 4 во поставките, изберете "blank". Резервацијата ќе се избрише.

• Оваа функција може да се користи за бришење резервации за секој ден од седмицата. 

5. Притиснете на копчето " ".
6. Изберете го денот од седмицата што треба да се откаже со копчето "ИЗБЕРИ ".
7. Задржете на копчето "НЕДЕЛНО" 5 секунди.

• Ќе се избрише целата резервација за избраниот ден од седмицата.

8. Задржете на копчето "НЕДЕЛНО" 5 секунди на вообичаениот екран. 
• Не заборавајте да го насочите далечинскиот управувач кон главната единица и да проверите дали се слуша звукот за примање 
на сигналот.

• Оваа функција не работи додека се поставува НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ.
• Сите резервации ќе се избришат.

Одделна резервација

Резервации за секој ден од седмицата

Сите резервации

1, 3, 5

2, 6

4, 7, 8Вообичаениот екран

Екраните за поставување

Екранот за потврда
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Белешка за мулти-сплит систем
 Што е тоа "мулти-сплит систем"? 
Ваквите системи имаат една надворешна единица 
којашто е поврзана со повеќе внатрешни единици.

■ Избирање на режимот на работа
1. Ако има можност за користење на 

поставката за приоритетна просторија, но 
е неактивна или ако нема таква можност.
Кога работи повеќе од една внатрешна единица, се дава 
приоритет на единицата што била вклучена прва. 
Во тој случај, поставете ги единиците коишто сте ги 
вклучиле подоцна на истиот режим на работа (*1) како и првата единица.
Во спротивно, ќе се вклучат во режим на мирување, а светлото за работа ќе трепка. Тоа не значи 
дека има дефект.

(*1)
• Може да се користат режимите ЛАДЕЊЕ, ОДВЛАЖНУВАЊЕ и ПРОВЕТРУВАЊЕ во исто време.
• Режимот АВТОМАТСКИ автоматски избира режим ЛАДЕЊЕ или ГРЕЕЊЕ врз основа на 
собната температура. Затоа, режимот АВТОМАТСКИ е достапен кога се избира истиот 
режим на работа како оној во просторијата каде што е првата единица.

ВНИМАНИЕ
Обично, приоритет има режимот на работа од просторијата каде што се наоѓа единицата што 
е вклучена прва, но следните ситуации се исклучоци, па имајте ги предвид.
Ако режимот на работа во првата просторија е режимот за ПРОВЕТРУВАЊЕ, тогаш вклучувањето на 
режимот за греење во која било соба потоа, приоритет ќе има греењето. Во ваква ситуација, клима-
уредот што работи на режим ПРОВЕТРУВАЊЕ ќе се стави во мирување, а светлото за работа ќе трепка.

2. Кога е активна поставката за приоритетна просторија.
Видете "Поставка за приоритетна просторија" на следната страница.

■ Режим за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НОЌЕ (достапно само 
за режимот за ладење)
Режимот за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НОЌЕ треба да се програмира за време на инсталирањето. 
Консултирајте се со продавачот или комерцијалистот за помош.
Режимот за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НОЌЕ ја намалува бучавата при работа на надворешната единица во 
текот на ноќните часови за да не им пречи на соседите.
• Режимот за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НОЌЕ се активира кога температурата ќе се намали за 5°C или повеќе од 

највисоката измерена температура тој ден. Затоа, кога разликата во температурата е помала од 5°C, оваа 
функционалност нема да се активира.

• Режимот за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НОЌЕ незначително ја намалува ефикасноста на уредот за ладење (загревање).

■ Функција ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА 
(страница 17.)
1. Ако има можност за користење на поставката за приоритетна просторија, 

но е неактивна или ако нема таква можност.
Кога се користи опцијата за ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА во мулти-сплит 
систем, поставете ги сите внатрешни единици на функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА со далечинските управувачи.
Кога се исклучува функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА, исклучете 
една од вклучените внатрешни единици преку далечинскиот управувач.
Во останатите простории, на екранот на далечинските управувачи ќе продолжи да се прикажува 
ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА.
Ви препорачуваме да ги исклучите единиците во сите простории со далечинските управувачи.

2. Кога е активна поставката за приоритетна просторија.
Видете "Поставка за приоритетна просторија" на следната страница.

Простор-Простор-
ијата Bијата B

Простор-
ијата B

Простор-Простор-
ијата Аијата А

Простор-
ијата А

Простор-Простор-
ијата Cијата C

Простор-
ијата C
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Белешка за мулти-сплит систем
■ Заклучување на режимот за ладење/загревање 

(достапно за моделите со топлотна пумпа)
За заклучување на режимот за ладење/загревање е потребно програмирање при инсталирањето. 
Консултирајте се со продавачот или со комерцијалистот за помош. Со заклучување на режимот за 
ладење/загревање единицата се поставува на режим на ладење или на режим на загревање. Оваа 
функција е погодна кога сакате да ги поставите сите внатрешни единици што се поврзани во мулти-
сплит системот на истиот режим на работа.

■ Поставка за приоритетна просторија
За поставката за приоритетна просторија е потребно програмирање при инсталирањето. 
Консултирајте се со продавачот или комерцијалистот за помош.
Просторијата којашто е означена како "приоритетна" има приоритет во следните случаи;

1. Приоритет на режим на работа.
Кога режимот на работа во приоритетната просторија има предност, корисникот може да избере 
друг режим на работа од другите простории.
 Пример

* Просторијата A е приоритетната просторија во примерите.
Кога е избран режимот ЛАДЕЊЕ во просторијата А, а следниве режими се вклучени во 
просториите B, C и D:

2. Приоритет кога се користи функцијата за ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ.
 Пример

* Просторијата A е приоритетната просторија во примерите.
Сите внатрешни единици во просториите A, B, C и D работат. Ако единицата во просторијата А 
се вклучи во режим на ЗАСИЛЕНО РАБОТЕЊЕ, капацитетот за работа ќе се концентрира во 
просторијата А. Во тој случај, ефикасноста на единиците во просториите B, C и D може 
незначително да се намали.

3. Приоритет кога се користи функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА.
 Пример

* Просторијата A е приоритетната просторија во примерите.
Со поставување на режимот за ТИВКО работење во просторијата А, клима-уредот започнува 
со работа во режимот ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА.
Не треба да ги поставувате сите вклучени внатрешни единици на ТИВКО работење.

Режим на работа во просториите 
B, C и D

Статус на просториите B, C и D кога единицата во 
просторијата А работи во режим ЛАДЕЊЕ

ЛАДЕЊЕ или ОДВЛАЖНУВАЊЕ 
или ПРОВЕТРУВАЊЕ

Се задржува тековниот режим на работа

ГРЕЕЊЕ
Единицата влегува во режим на мирување. Работењето 
продолжува кога единицата во просторијата А ќе престане 
со работа.

АВТОМАТСКИ
Ако единицата е поставена на режим ЛАДЕЊЕ, работењето 
продолжува. Ако е поставена на режим ГРЕЕЊЕ, влегува 
во режим на мирување. Работењето продолжува кога 
единицата во просторијата А ќе престане со работа.
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ОДРЖУВАЊЕ

Одржување и чистење
ВНИМАНИЕ  

■ Внатрешна единица, надворешна единица 
и далечински управувач 
1. Бришете ги со сува и мека крпа. 

■ Предна плоча 
1. Отворете ја предната плоча.

• Лизгајте ги двете пречки на левата и десната 
страна навнатре додека не кликнат. 

2. Отстранување на предната плоча.
• Отстранете ја врвката.
• Дозволете предната плоча да падне нанапред и 
така ќе ја отстраните.

3. Исчистете ја предната плоча. 
• Избришете ја со мека крпа натопена со вода.
• Може да користите само неутрален детергент.
• Ако ја миете предната плоча со вода, исушете ја 
со крпа, а потоа оставете ја да се суши на место 
без директна сончева светлина по миењето.

4. Прикачување на предната плоча.
• Вметнете ја предната плоча во вдлабнатините 
на уредот (3 места).

• Прикачете ја врвката од десната страна, 
одвнатре, на предната решетка.

• Полека затворете ја плочата.

ВНИМАНИЕ 

Единици

• Не допирајте ги металните делови на внатрешната единица. Допирањето на овие делови 
може да доведе до повреда.

• При отстранување или прикачување на предната плоча, користете цврст и стабилен стол 
и внимавајте каде газите. 

• При отстранување или прикачување на предната плоча, држете ја плочата цврсто за да не ви падне.
• За чистење, не користете вода со температура повисока од 40°C, нафта, бензин, разредувач или 
други нестабилни масла, соединенија за полирање, четки за триење или други груби предмети.

• По чистењето, проверете дали предната плоча е добро прицврстена.
• По чистењето, брзо повторно вклучете го прекинувачот за напојување со струја.

Пред чистење, не заборавајте да ја запрете 
работата и да го ИСКЛУЧИТЕ прекинувачот.
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1. Отворете ја предната плоча. 
(страница 28.) 

2. Отстранете го филтерот за воздух.
• Нежно притиснете ги надолу држачите на левата 
и десната страна од филтерот за воздух, а потоа 
повлечете нагоре.

3. Извадете го филтерот за отстранување 
мириси од титан апатит.
• Држете ги јазичињата на рамката и отстранете 
ги држачите на 4 места. 

4. Исчистете ги или заменете ги сите 
филтри посебно.
Видете на сликата.

5. Вратете ги филтерот за воздух 
и филтерот за отстранување мириси 
од титан апатит во претходната 
положба и затворете ја предната плоча.
• Работењето без филтри за воздух може да 
предизвика проблеми бидејќи ќе се насобере 
прашина во внатрешната единица.

■ Филтер за воздуух 
1. Измијте ги филтрите за воздух со вода или исчистете 

ги со правосмукалка.
• Ако прашината не се чисти лесно, измијте ги со неутрален детергент 
разреден во млака вода, а потоа оставете ги да се исушат на место 
каде што нема директна сончева светлина.

• Се препорачува филтрите за воздух да се чистат на секои 2 седмици.

■ Филтер за отстранување мириси 
од титан апатит 
Филтерот за отстранување мириси од титан апатит се освежува со миење со вода на секои 6 месеца. 
Ви препорачуваме да го менувате на секои 3 години.

[ Одржување ]
1. Соберете ја прашината со правосмукалка и потопете во топла вода или 

мијте околу 10 до 15 минути ако се насобрале нечистотии.
2. Не вадете го филтерот од рамката кога го миете со вода.
3. По миењето, истресете ја преостанатата вода и оставете да се исуши 

на место каде што нема директна сончева светлина.
4. Бидејќи материјалот е направен од хартија, не отстранувајте ја водата 

со цедење.

Филтри

Филтер 
за воздух

Филтер за 
отстранување 
мириси од 
титан апатит
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[ Замена ]
1. Отстранете ги јазичињата од рамката на филтерот и заменете го со нов 

филтер.
• Фрлете го стариот филтер сортирајќи го како запалив отпад.

БЕЛЕШКА

Проверка

■ Пред подолг период на неактивност
1. Вклучете ја функцијата "само ПРОВЕТРУВАЊЕ" на неколку часа кога 

времето е убаво за да се исуши внатрешниот простор.
• Притиснете на копчето "MODE" и изберете ја функцијата "ПРОВЕТРУВАЊЕ".
• Притиснете на копчето "ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ" за да започне со работа.

2. По завршувањето на работата, исклучете го прекинувачот за клима-
уредот во таа просторија.

3. Исчистете ги филтрите за воздух и одново наместете ги.
4. По чистењето, брзо повторно вклучете го прекинувачот за напојување 

со струја.
5. Извадете ги батериите од далечинскиот управувач.

БЕЛЕШКА 

• Работење со валкани филтри:
(1) не се отстрануваат мирисите од воздухот.
(2) не се прочистува воздухот.
(3) слаба ефикасност на греење или ладење.
(4) може да предизвика непријатна миризба.

• За да нарачате филтер за отстранување мириси од титан апатит, контактирајте со 
сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот.

• Фрлете го стариот филтер сортирајќи го како запалив отпад.

Проверете дали основата, потпората и другите држачи на надворешната единица имаат знаци 
на распаѓање или корозија.
Погрижете се ништо да не ги блокира влезовите и излезите за воздух на внатрешната и 
надворешната единица.
Проверете дали водата непречено се цеди низ цревото за време на режимите ЛАДЕЊЕ или 
ОДВЛАЖНУВАЊЕ.
• Ако нема исцедена вода, може да има истекување од внатрешната единица. Во таков случај, 
не користете го уредот и консултирајте се со сервисниот центар.

• Кога има повеќе единици поврзани на една надворешна единица, погрижете се да не се 
користи режимот за загревање во другата просторија пред користењето на функцијата за 
проветрување. (страница 26.)

Елемент Дел бр.
Филтер за отстранување мириси од титан апатит (без рамка)
1 комплет KAF968A42
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Решавање проблеми

Проверете уште еднаш пред да повикате сервисер.

Проверете повторно.

Случај Проверка
Клима-уредот не работи.
(Светлото за РАБОТА е 
исклучено.)

• Да не се ИСКЛУЧИЛ прекинувачот или да не паднал некој осигурувач?
• Да не снемало струја?
• Дали батериите се ставени во далечинскиот управувач?
• Дали е точна поставката за одбројувачот?

Слабо разладува 
(загрева).

• Дали филтрите за воздух се чисти?
• Да не има нешто што ги блокира влезовите и излезите за воздух 
на внатрешната и надворешната единица?

• Дали температурата е соодветно поставена?
• Дали се затворени прозорците и вратите?
• Дали стапката на проток на воздух и насоката на воздухот се соодветно 
поставени?

Работењето ненадејно 
запира.
(Светлото за РАБОТА 
трепка.)

• Дали филтрите за воздух се чисти?
• Да не има нешто што ги блокира влезовите и излезите за воздух на 
внатрешната и надворешната единица?
Исчистете ги филтрите за воздух, отстранете ги сите пречки и ИСКЛУЧЕТЕ 
го прекинувачот. Потоа повторно ВКЛУЧЕТЕ го и обидете се да ракувате со 
клима-уредот преку далечинскиот управувач. Ако светлото сѐ уште трепка, 
јавете се во сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот.

• Дали се исти режимите на работа на сите внатрешни единици што се 
поврзани со надворешните единици во мулти-сплит систем?
Ако не се, поставете ги сите внатрешни единици на истиот режим на 
работа и проверете дали светлата трепкаат.
Покрај тоа, кога режимот на работа е поставен на "АВТОМАТСКИ", 
поставете го режимот на работа на сите внатрешни единици на 
"ЛАДЕЊЕ" или "ГРЕЕЊЕ" накратко и проверете дали светлата се во 
вообичаена состојба.
Ако светлата престанат да трепкаат откако ќе ги изведете наведените 
чекори, нема дефект. (страница 26.)

Абнормално 
функционирање при 
работа.

• Клима-уредот може да не работи соодветно поради молскавици или 
радиобранови. ИСКЛУЧЕТЕ го прекинувачот, потоа повторно ВКЛУЧЕТЕ го 
и обидете се да ракувате со клима-уредот преку далечинскиот управувач.

Звукот ги попречува 
сликите на телевизорот 
или звуците на радио 
додека клима-уредот 
работи.

• Погрижете се да нема телевизори или радија во близина на внатрешната 
единица.

• Телевизорите и радијата треба да бидат на најмалку 1 m од внатрешната 
единица.

Обид за греење, но 
уредот не ја прифаќа 
наредбата. 

• Кога избирате греење, ќе чуете звуци за предупредување, светлото за 
работа на главната единица (зелено) светка 5 секунди и се задржува 
тековниот статус на режимот. 
Проверете ги спецификациите на надворешната единица. Ако 
надворешната единица е модел којшто работи само за ладење, поставете 
го далечинскиот управувач да работи како модел само за ладење преку 
прекинувачот за ладење/топлотна пумпа на него. (страница 12.)
Ако не знаете како да ја промените поставката, контактирајте со 
сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот. 

На далечинскиот 
управувач може да 
изберете и "греење" иако 
уредот е модел којшто 
работи само за ладење. 

Не може да се избере 
греење иако уредот е 
модел со топлотна пумпа.

• Поставете го далечинскиот управувач за модел со топлотна пумпа преку 
прекинувачот за ладење/топлотна пумпа на него. (страница 12.)
Ако не знаете како да ја промените поставката, контактирајте со 
сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот. 
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Обрнувајте внимание на тоа дали уредот работи невообичаено. Видете ги случаите и објаснувањата подолу.

Сензор за случаи на истекување на ладилно средство.

Случај Објаснување
Уредот работи сам.

Вентилаторот врти сам од 
себе кога уредот е исклучен. 
(Светлото за работа трепка.)

■ Се вклучил сензорот за истекување на ладилно средство:
• Ако слушате кратки испрекинати звуци, има опасност од истекување 
на ладилно средство. Проветрете ја просторијата и контактирајте 
со комерцијалистот.

• Кога не слушате кратки испрекинати звуци, нема истекување на 
ладилно средство или уредот сѐ уште работи на откривање. 
Ако нема истекување, вентилаторот автоматски ќе се исклучи за 
неколку минути. 
Понекогаш сензорот за истекување на ладилно средство по грешка 
открива други супстанции, како на пример инсектициди или спрејови 
за коса.

Испушта звук.
Се слушаат продолжени 
испрекинати звуци и светлото 
за работа трепка.

■ Се вклучил сензорот за истекување на ладилно средство. Постои 
опасност од истекување на ладилно средство, затоа проветрете ја 
просторијата и контактирајте со комерцијалистот.

Не разладува/затоплува.

Во режимите за ладење или 
греење, се префрла на 
поставката за проветрување 
"Силен проток на воздух". 
(Светлото за работа трепка.)

■ Се вклучил сензорот за истекување на ладилно средство:
• Ако слушате кратки испрекинати звуци, има опасност од истекување 
на ладилно средство. Проветрете ја просторијата и контактирајте со 
комерцијалистот.

• Кога не слушате кратки испрекинати звуци, нема истекување на 
ладилно средство или уредот сѐ уште работи на откривање. 
Ако нема истекување, автоматски ќе продолжи со работа во 
претходниот режим по неколку минути.
Понекогаш сензорот за истекување на ладилно средство по грешка 
открива други супстанции, како на пример инсектициди или спрејови 
за коса.

Друго.

Вентилаторот на 
внатрешната/надворешната 
единица врти кога уредот 
е исклучен.

■ Кога вентилаторот на внатрешната единица врти и светлото за работа 
трепка, се вклучил сензорот за истекување на ладилно средство:
• Ако слушате кратки испрекинати звуци, има опасност од истекување 
на ладилно средство. Проветрете ја просторијата и контактирајте со 
комерцијалистот.

• Кога не слушате кратки испрекинати звуци, нема истекување на 
ладилно средство или уредот сѐ уште работи на откривање. 
Ако нема истекување, вентилаторот автоматски ќе се исклучи за 
неколку минути.
Понекогаш сензорот за ладилно средство по грешка открива други 
супстанции, како на пример инсектициди или спрејови за коса.

Друго.

При дијагноза за грешка со 
далечинскиот управувач се 
покажува кодот А0 на екранот 
на далечинскиот управувач.

■ Слушате кратки испрекинати звуци?
• Ако слушате некакви звуци,

 има опасност од истекување на ладилно средство. Проветрете 
ја просторијата и контактирајте со комерцијалистот.

• Ако не слушате звук,
нема истекување на ладилно средство или сè уште работи на 
откривање. Почекајте неколку минути.
Понекогаш сензорот за ладилно средство по грешка открива други 
супстанции, како на пример инсектициди или спрејови за коса.
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Следниве случаи не се дефекти на клима-уредот, но има причина зошто се појавуваат. Може и понатаму да 
го користите уредот.

Друго.

При дијагноза за грешка со 
далечинскиот управувач се 
покажува кодот CH на екранот 
на далечинскиот управувач.

Слушате кратки испрекинати звуци?
• Ако слушате некакви звуци, има опасност од следново:

дефект на сензорот за истекување на ладилно средство.
Има прекин во кабелот на сензорот за истекување на ладилно средство.
Врската помеѓу кабелот и сензорот за истекување на ладилно средство 
не е добра.
Има дефект на печатената плочка на колото.

Контактирајте со комерцијалистот.

Ваквите случаи не се дефекти.

Случај Објаснување
Не започнува со работа 
веднаш.
• Кога копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/

ИСКЛУЧУВАЊЕ било 
притиснато набрзо по 
престанување на работата.

• Кога режимот е одново 
избран.

• Ова е за заштита на клима-уредот.
Треба да почекате околу 3 минути.

Не струи топол воздух 
набрзо по вклучување на 
функцијата за загревање.

• Клима-уредот се загрева. Треба да почекате од 1 до 4 минути.
(Системот е направен така што почнува да испушта воздух само откако 
ќе постигне одредена температура.)

Функцијата за загревање 
запира ненадејно и се слуша 
звук сличен на дување.

• Системот ја одмрзнува надворешната единица.
Треба да почекате од 4 до 12 минути.

Од надворешната единица 
излегува вода или пареа.

■ Во режимот ГРЕЕЊЕ
• Мразот на надворешната единица се топи и се претвора во вода или 
пареа кога клима-уредот е во режим на одмрзнување.

■ Во режимите ЛАДЕЊЕ или ОДВЛАЖНУВАЊЕ
• Влагата во воздухот кондензира и се претвора во вода на ладната 
површина на цевките на надворешната единица и капе.

Излегуваат ситни капки 
во форма на магла од 
внатрешната единица.

■ Ова се случува кога воздухот во просторијата се изладил и претворил 
во ситни капки поради протокот на ладен воздух за време на 
функцијата за ладење.

■ Ова се случува бидејќи воздухот во просторијата се лади со разменувач 
на топлина и се претвора во ситни капки при функцијата за 
одмрзнување.

Од внатрешната единица 
излегува непријатна 
миризба.

■ Ова се случува кога мирисите од просторијата, мебелот или цигарите се 
впиваат во уредот и се испуштаат заедно со протокот на воздух.
(Ако дојде до ова, ви препорачуваме да повикате стручно лице што ќе 
го исчисти уредот. Консултирајте се со сервисниот центар од каде што 
сте го купиле клима-уредот.)

Надворешниот вентилатор 
врти додека клима-уредот 
не работи.

■ По запирање на работата:
• Надворешниот вентилатор продолжува да врти уште 60 секунди 
за заштита на системот.

■ Додека клима-уредот не работи:
• Кога надворешната температура е многу висока, надворешниот 
вентилатор започнува со ротирање за заштита на системот.
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ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
■ Ако дојде до нешто невообичаено (на пример ако почувствувате мирис на нешто што гори), исклучете го 
уредот и ИСКЛУЧЕТЕ го прекинувачот.
Ако работата на уредот во невообичаена состојба потрае, може да дојде до дефекти, струен удар или 
пожар.
Консултирајте се со сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот.

■ Не пробувајте сами да го поправите или да го промените клима-уредот.
Несоодветните промени може да предизвикаат струен удар или пожар.
Консултирајте се со сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот.

Ако дојде до нешто од следново, веднаш јавете се во сервисниот центар.

Ненадеен прекин на 
работењето.
(Светлото за РАБОТА 
е вклучено.)

■ За заштита на системот, клима-уредот може да запре со работата ако 
има ненадејна значителна промена во напонот.
Автоматски продолжува со работа за околу 3 минути.

Не се прикажуваат 
сигналите од далечинскиот 
управувач.
Осетливоста на далечинскиот 
управувач е ниска.
Контрастот на екранот е мал 
или екранот е затемнет.
На екранот се покажуваат 
наредби коишто не се 
зададени.

• Батериите се потрошени и далечинскиот управувач не работи 
правилно. Заменете ги сите батерии со нови AAA алкални батерии. 
За повеќе детали, видете во делот "За поставување на батериите" 
во овој прирачник. (страница 9.)

 * Ако има копче за ресетирање, притиснете на него откако ќе ги замените 
батериите.

ОДБРОЈУВАЧОТ 
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ не работи 
во согласност со поставките.

• Проверете дали ОДБРОЈУВАЧОТ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 
и НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ се поставени на исто време. 
Променете ја или оневозможете ја поставката во НЕДЕЛНИОТ 
ОДБРОЈУВАЧ. (страница 22.)

Клима-уредот запира со 
испуштање воздух при 
работата.

• Откако ќе се достигне поставената температура, стапката на проток на 
воздух се намалува или работењето запира со цел да се избегне 
создавање на проток на ладен воздух (при греење) и со цел да се 
спречи зголемување на влажноста (при ладење).
Работата ќе продолжи автоматски кога внатрешната температура ќе се 
зголеми или ќе се намали.

Веднаш јавете се во сервисниот центар.

■ По прекин на струјното напојување
Клима-уредот автоматски продолжува со работа за околу 3 минути.
Треба само да почекате.

� Струјниот кабел е невообичаено жежок или оштетен.
� Безбедносниот прекинувач, осигурувачот или 

одводникот на пренапон со заземјување често го 
прекинува работењето. 

� Се чувствува мирис на нешто што гори.

ИСКЛУЧЕТЕ го 
прекинувачот и 
контактирајте со 
сервисот.

� Се слуша невообичаен звук за време на работењето.
� Некој од прекинувачите или копчињата често не 
 работи правилно.
� Тече вода од внатрешната единица.

ИСКЛУЧЕТЕ ја единицата 
со далечинскиот управувач 
и контактирајте со 
сервисот.
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Барања за фрлање во отпад
Производот и батериите што се испорачуваат со далечинскиот управувач се означени со овој 
симбол. Симболот значи дека електричните и електронските производи и батериите не треба 
да се мешаат со несортиран отпад од домаќинствата. Кај батериите, може да има и хемиски 
симбол под овој симбол. Хемискиот симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над
одредена концентрација. Можните хемиски симболи се:

 Pb: олово (>0,004%)
Не пробувајте сами да го расклопите системот: расклопувањето на производот, ракувањето со ладилното 
средство, со маслото и со другите делови мора да го врши лице квалификувано за инсталирање, во 
согласност со соодветните локални и национални закони. Со уредите и со потрошените батерии мора да се 
ракува во специјализирана установа за повторно користење, рециклирање и собирање. Со правилно 
исфрлање помагате во спречувањето на можни негативни последици врз животната средина и човековото 
здравје. Контактирајте со монтерот или со локалните власти за повеќе информации.

Во некои услови за работа, внатрешноста на клима-уредот може да се извалка ако се користи неколку 
сезони, што ќе предизвика несоодветно работење. Се препорачува повремено одржување од страна на 
сппецијалист, покрај редовното чистење од корисникот. За одржување од специјалист, консултирајте се 
со сервисниот центар од каде што сте го купиле клима-уредот.
Корисникот ги сноси трошоците за одржување.

Препорачуваме повремено одржување на одреден период.

(1)

2

2

R32
GWP (1) 675
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ДИЈАГНОЗА ЗА ГРЕШКА ОД ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ
Во серијата ARC452A, деловите за прикажување на температурата на главната единица покажуваат 
соодветни кодови.

1. Кога копчето за ОТКАЖУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ се држи околу 5 секунди, на делот за 
прикажување на температурата трепка " ".

2. Притискајте на копчето за ОТКАЖУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧОТ повеќе пати додека не чуете 
продолжен звук. 
• Показателот на кодови се менува како што е прикажано подолу и добивате известување преку 
продолжен звук.

БЕЛЕШКА

Дијагноза за грешка.

КОД ЗНАЧЕЊЕ

СИСТЕМ

00 НОРМАЛНО
UA КОМБИНИРАН ДЕФЕКТ ВО ВНАТРЕШНАТА И НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА
U0 НЕДОСТАТОК НА ЛАДИЛНО СРЕДСТВО
U2 ПАД ВО НАПОНОТ ИЛИ ПРЕНАПОН НА ГЛАВНОТО КОЛО
U4 НЕУСПЕШЕН ПРЕНОС (ПОМЕЃУ ВНАТРЕШНАТА И НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА)

ВНАТРЕШНА 
ЕДИНИЦА

A0 ОТКРИВАЊЕ НА ИСТЕКУВАЊЕ НА ЛАДИЛНО СРЕДСТВО
A1 ДЕФЕКТ НА ВНАТРЕШНАТА ПЕЧАТЕНА ПЛОЧКА НА КОЛОТО
A5 КОНТРОЛА НА ВИСОК ПРИТИСОК ИЛИ ЗАШТИТА ОД ЗАМРЗНУВАЊЕ
A6 ДЕФЕКТ ВО МОТОРОТ НА ВЕНТИЛАТОРОТ
C4 ДЕФЕКТ НА СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА РАЗМЕНУВАЧОТ НА ТОПЛИНА
C9 ДЕФЕКТ НА СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ НА ВОЗДУХ
CH НЕВООБИЧАЕНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СЕНЗОРОТ ЗА ИСТЕКУВАЊЕ НА ЛАДИЛНО СРЕДСТВО

НАДВОРЕШН
А ЕДИНИЦА

EA ГРЕШКА ВО ПРЕФРЛУВАЊЕТО ПОМЕЃУ ЛАДЕЊЕ И ГРЕЕЊЕ
E1 ДЕФЕКТ ВО ПЛОЧАТА СО КОЛОТО
E5 ПОЧЕТОК НА OL
E6 ДЕФЕКТ ВО ВКЛУЧУВАЊЕТО НА КОМПРЕСОРОТ
E7 ДЕФЕКТ ВО ВЕНТИЛАТОРОТ НА МОТОРОТ ЗА ДИРЕКТНА СТРУЈА
E8 ВНЕС НА ПРЕКУМЕРНА СТРУЈА
F3 КОНТРОЛА НА ЦЕВКИТЕ ЗА ИСПУШТАЊЕ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
F6 КОНТРОЛА НА ВИСОК ПРИТИСОК (ПРИ ЛАДЕЊЕ)
H0 ДЕФЕКТ ВО СЕНЗОРОТ
H6 ЗАПИРАЊЕ НА РАБОТАТА ПОРАДИ ДЕФЕКТ ВО СЕНЗОРОТ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА
H8 ДЕФЕКТ ВО СЕНЗОРОТ ЗА ДИРЕКТНА СТРУЈА
H9 ДЕФЕКТ НА СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ НА ВОЗДУХ
J3 ДЕФЕКТ НА СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ВО ЦЕВКАТА ЗА ИСПУШТАЊЕ
J6 ДЕФЕКТ НА СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА РАЗМЕНУВАЧОТ НА ТОПЛИНА
L3 ГРЕШКА ВО ЗАГРЕВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ДЕЛОВИ
L4 ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА ВО ИНВЕРТЕР КОЛОТО НА ЛАДИЛНИКОТ 
L5 ИЗЛЕЗНА ПРЕКУМЕРНА СТРУЈА
P4 ДЕФЕКТ ВО СЕНЗОРОТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ИНВЕРТЕР КОЛОТО НА ЛАДИЛНИКОТ

1. Ако чуете еден краток и два последователни звука, тоа значи дека кодовите не се совпаѓаат.
2. За да го исклучите екранот со кодови, задржете на копчето ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДБРОЈУВАЧ 

5 секунди. Екранот со кодови се исклучува и ако на копчето не се притисне 1 минута.

Копче ИСКЛУЧУВАЊЕ 
НА ОДБРОЈУВАЧ
Ја откажува поставката 
за одбројувачот.
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	Со функцијата ТИВКО РАБОТЕЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА се намалува јачината на звукот што го испушта надворешната единица со менување на ...

	Функција за ШТЕДЕЊЕ
	Функцијата за ШТЕДЕЊЕ е функција со којашто се овозможува ефикасно работење ограничувајќи го максималното трошење на енергија. Оваа фу...

	Функција ОДБРОЈУВАЧ
	Функциите за одбројувач се корисни за автоматско вклучување или исклучување на клима-уредот ноќе или наутро. Може и да ги користите ОДБР...

	Функција НЕДЕЛЕН ОДБРОЈУВАЧ
	Може да се зачуваат до најмногу 4 поставки за одбројувач за секој ден од седмицата. НЕДЕЛНИОТ ОДБРОЈУВАЧ може да се постави во согласност...

	Белешка за мулти-сплит систем
	ОДРЖУВАЊЕ
	Одржување и чистење
	Решавање проблеми
	Проверете уште еднаш пред да повикате сервисер.
	Обрнувајте внимание на тоа дали уредот работи невообичаено. Видете ги случаите и објаснувањата подолу.
	Следниве случаи не се дефекти на клима-уредот, но има причина зошто се појавуваат. Може и понатаму да го користите уредот.
	Ако дојде до нешто од следново, веднаш јавете се во сервисниот центар.
	Производот и батериите што се испорачуваат со далечинскиот управувач се означени со овој симбол. Симболот значи дека електричните и еле...
	Не пробувајте сами да го расклопите системот: расклопувањето на производот, ракувањето со ладилното средство, со маслото и со другите де...
	Во некои услови за работа, внатрешноста на клима-уредот може да се извалка ако се користи неколку сезони, што ќе предизвика несоодветно р...
	Корисникот ги сноси трошоците за одржување.
	Во серијата ARC452A, деловите за прикажување на температурата на главната единица покажуваат соодветни кодови.
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