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1. Предпазни мерки

За да се възползвате изцяло от възможностите на климатика и
за да избегнете неизправност поради неправилна употреба,
препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство за
експлоатация преди употребата.

Този климатик се отнася към категорията "уреди, недостъпни за
широката публика".

Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна
информация за безопасността. Спазвайте всички предпазни
мерки без изключение.

След като го прочетете, запазете ръководството на удобно
място за справки в бъдеще. Ако оборудването се прехвърли на
нов потребител, не забравяйте да му предадете и
ръководството.

Предупреждение

■ Имайте предвид, че продължителното, директно излагане
на въздействието на студен или топъл въздух от
климатика, или на твърде горещ или твърде студен въздух,
може да бъде вредно за вашето физическо състояние и
здраве.

■ Не пъхайте предмети, включително пръти, пръсти и др.,
в отворите за приток или отвеждане на въздуха.
Може да се получи нараняване поради контакт с бързо
въртящите се перки на вентилатора.

■ Внимавайте за опасност от пожар в случай на изтичане на
охладител.
Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира
студен или топъл въздух, причината може да е в изтичане
на охладител.
Обърнете се към вашия доставчик за съдействие.
Охладителната течност в климатика е безопасна и обикно-
вено не изтича.
В случай на изтичане, обаче, контактът с открит нагрева-
тел, радиатор или печка може да доведе до образуване на
отровен газ.
Не използвайте климатика, докато квалифициран
сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана.

■ Използвайте предпазители със съответния номинал.
Не използвайте неподходящи предпазители, медни или
други жици като заместител, тъй като това може да
причини токов удар, пожар, нараняване или повреда на
уреда.

■ Консултирайте се с вашия доставчик относно модифицира-
нето, ремонта и поддръжката на климатика.
Неправилният ремонт може да доведе до изтичане на вода,
токови удари или пожар.

■ Когато климатикът е неизправен (произвежда мирис на
изгоряло и др.), изключете захранването на уреда и се
свържете с вашия доставчик.
Продължаването на експлоатацията при такива
обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари
или опасност от пожар.

■ Консултирайте се с дилъра, ако климатикът бъде потопен
под вода поради природно бедствие, като наводнение или
тайфун.
Не използвайте климатика в такъв случай, иначе може да
се получи токов удар, неизправност или пожар.

■ Не включвайте климатика, ако използвате опушващо
инсектицидно средство в стаята.
Неспазването на това изискване може да причини отлагане
на химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за
здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.

RTSYQ10PY1
RTSYQ14PY1
RTSYQ16PY1
RTSYQ20PY1

Климатична система VRVIII-C
Ръководство за

експлоатация

Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin.
Прочетете внимателно това ръководство за експлоа-
тация, преди да започнете да използвате климатика.
Ръководството ще Ви обясни как да използвате
правилно уреда и ще Ви помогне при наличието на
проблем. Запазете това ръководство след прочита-
нето му, за да го използвате в бъдеще като справоч-
ник. Вижте също ръководството за експлоатация,
предоставено с вътрешния модул, за подробности
относно вътрешния модул. Запазете ръководството
за експлоатация, предоставено с вътрешния модул, на
сигурно място заедно с това ръководство. След
получаване на гаранционната карта от дилъра,
приберете я на сигурно място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на точните инструкции може да доведе
до нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Неспазването на точните инструкции може да доведе
до повреда на имущество или нараняване, които могат
да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.
RTSYQ10~20PY1
Климатична система VRVIII-C
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■ Не пускайте или не спирайте климатика, ако прекъсвачът
за захранване е ВКЛ или ИЗКЛ.
В противен случай, може да възникне пожар или изтичане
на вода. Освен това, вентилаторът ще се завърти
внезапно, ако е активирано компенсиране на прекъсване
в захранването, което може да доведе до нараняване.

■ Не използвайте продукта в среда, където въздухът е
замърсен с маслени пари, напр., от кухненски мазнини или
машинно масло.
Маслените пари могат да доведат до напукване, токов удар
или пожар.

■ Не използвайте продукта на места с прекомерен мазен
пушек, като кухни, или на места със запалим газ, корозивен
газ или метален прах.
Използването на продукта на такива места може да
причини пожар или неизправност на продукта.

■ Не използвайте запалими материали (напр., спрей за коса
или инсектицид) в близост до продукта. Не почиствайте
продукта с органични разтворители от рода на разредител
за боя.
Използването на органични разтворители може да причини
напукване на продукта, токови удари или пожар.

■ За захранване на системата задължително използвайте
отделна силова верига.
Използването на друго захранване може да причини гене-
риране на топлина, пожар или неизправност на продукта.

■ Консултирайте се с вашия дилър относно монтажните
работи.
Самостоятелният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ Обърнете се към квалифицирани професионалисти
относно монтажа на аксесоари и използвайте само
посочените от производителя аксесоари.
Ако в резултат на вашата намеса възникне дефект, той
може да доведе до утечки на вода, токов удар или пожар.

■ Консултирайте се с вашия доставчик относно премест-
ването и повторния монтаж на климатика.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на
вода, токови удари или пожар.

■ Не забравяйте да заземите климатика.
Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или
телефонно заземяване. Неправилно извършеното заземя-
ване може да доведе до токов удар или пожар.
Силният токов пик от светкавица или други източници
може да причини повреда на климатичната инсталация.

■ Задължително инсталирайте детектор за утечки на
земята.
Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.

■ Консултирайте се с вашия дилър за указания какво да
предприемете в случай на изтичане на охладителен агент.
Когато климатикът ще се монтира в малка стая, необхо-
димо е да се вземат съответни мерки така, че количест-
вото изтекъл охладителен агент да не превиши лимита за
концентрация в случай на утечка. В противен случай, това
може да доведе до инцидент поради недостиг на кислород.

■ Консултирайте се с дилъра, ако климатикът бъде потопен
под вода поради природно бедствие, като наводнение или
тайфун.
Не използвайте климатика в такъв случай, иначе може да
се получи токов удар, неизправност или пожар.

Внимание

■ Не използвайте климатика за други цели, освен пред-
видените.
Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни
инструменти, храна, растения, животни или художествени
творби, тъй като това може да се отрази неблагоприятно на
характеристиките, качествата и/или дълготрайността на
засегнатия предмет.

■ Не махайте решетката от вентилатора на външния модул.
Решетката предпазва от контакт с високоскоростния
вентилатор, който може да причини нараняване.

■ Не поставяйте предмети, чувствителни към влага,
директно под вътрешния или външния модул.
При определени условия, кондензът по основния модул или
охладителните тръби, замърсяването по въздушния
филтър или запушване на дренажа могат да причинят
прокапване, което да доведе до повреда на засегнатия
предмет.

■ Не поставяйте нагреватели или горелки на местата,
подложени на въздушната струя от уреда, тъй като това
може да влоши горенето.

■ Не поставяйте нагреватели директно под уреда, тъй като
топлината може да причини деформация.

■ Не позволявайте на деца да се катерят върху външния
модул и избягвайте поставянето на предмети върху него.
Падането или преобръщането могат да доведат до
нараняване.

■ Не поставяйте запалими спрейове и не използвайте
контейнери със спрей в близост до уреда, тъй като това
може да причини пожар.

■ Не поставяйте запалими контейнери, от рода на кутии
спрей, в рамките на 1 м от отвора за духане.
Контейнерите могат да експлодират, тъй като излизащият
топъл въздух от външния или вътрешния модул ще ги
засегне.

■ Уверете се, че деца, растения или животни не са изложени
директно на въздушната струя от уреда, тъй като това
може да има неблагоприятни последици.

■ За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за
приток на въздух или алуминиевите ребра на уреда.

■ Никога не се допирайте до вътрешните части на
контролера.
Не сваляйте предния панел. Докосването на някои
вътрешни части ще причини токови удари и повреда на
уреда.
Консултирайте се с вашия дилър относно проверката и
регулирането на вътрешни части.

■ За избягване на токови удари, не работете с уреда с мокри
ръце.

■ Никога не натискайте бутоните на устройството за
дистанционно управление с помощта на твърд, подострен
предмет.
Устройството за дистанционно управление може да се
повреди.

■ Не поставяйте контейнери с вода (вази с цветя и др.) върху
уреда, тъй като това може да причини токов удар или
пожар.

■ Не мийте климатика или дистанционното управление
с вода, тъй като това може да доведе до токов удар или
пожар.

■ За да се избегне недостиг на кислород, осигурете
адекватно проветряване на помещението, ако съвместно
с климатика се използва оборудване с открит пламък.

■ След продължително използване, проверете закрепването
и стойката на уреда за евентуални повреди.
Ако се остави в повредено състояние, уредът може да
падне и да причини нараняване.

■ Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и
сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта.
В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

■ Консултирайте се с вашия доставчик относно почистването
на вътрешността на климатика.
Неправилното почистване може да причини счупване на
пластмасови части, изтичане на вода и други повреди,
както и токови удари.
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■ Не разполагайте предмети в директна близост до външния
модул и не допускайте листа и други отпадъци да се
натрупват около уреда.
Листата привличат дребни животни и насекоми, които
могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда,
такива насекоми и животни могат да причинят неизправ-
ности, пушек или пожар, ако се допрат до части на
електрооборудването.

■ Внимавайте къде стъпвате при почистване или проверка
на въздушния филтър.
Необходима е работа на височина, при което трябва да се
внимава особено.
Ако скелето е нестабилно, може да паднете и да се
нараните.

■ Не избърсвайте панела на контролера с бензин,
разтворител, химически миещи средства и др.
Панелът може да се обезцвети или покритието да се
олющи. Ако е силно замърсен, намокрете кърпа във воден
разтвор на неутрален миещ препарат, изцедете добре
кърпата и избършете панела. След това избършете
повторно със суха кърпа.

■ Уредът не е предвиден за използване от малки деца или
инвалиди без надзор.
Може да се получи травма и увреждане на здравето.

■ Децата трябва да се наблюдават, за да не се допуска да
играят с уреда или неговото дистанционно управление.
Случайното задействане от страна на дете може да доведе
до телесни травми и поражения върху здравето.

■ Не позволявайте на деца да играят върху и около външния
модул.
Това може да доведе до нараняване.

■ Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на
въздуха.
Влошеният въздушен поток може да доведе до
недостатъчен капацитет или до проблеми.

■ Не монтирайте климатичната система на място, където има
опасност от излагане на въздействието на утечки от
запалим газ.
В случай на изтичане на газ, натрупването на газ около
климатика може да доведе до опасност от пожар.

■ Не оставяйте дистанционното управление на места, където
има опасност да се намокри.
Ако в дистанционното управление проникне вода, има
опасност от токов удар и повреда на електронни
компоненти.

■ Разположете дренажния шланг така, че да осигурите
безпрепятствено оттичане.
Ако по време на работа на климатика не се получава
правилно оттичане от дренажната тръба на външния
модул, може да има запушване поради замърсяване и
натрупани остатъци в тръбата. Това може да доведе до
изтичане на вода от вътрешния модул.
При такива обстоятелства, спрете климатика и се
консултирайте с вашия дилър.

Място на монтаж

■ Уверете се, че климатикът е разположен на достатъчно
проветримо място и не е ограден от препятствия.

■ Не използвайте климатика на следните места.

■ Места, където има изпарения от минерални масла, като
масло за ножовки.

■ Места от рода на крайбрежни области, където има
много сол във въздуха.

■ Места от рода на горещи минерални извори, където има
много сяра във въздуха.

■ Места от рода на фабрики, където захранващото
напрежение варира много.

■ В автомобили, лодки и други превозни средства.

■ Места като кухни, където има изпарения или може да се
разплиска олио.

■ Места, където има оборудване, генериращо
електромагнитни вълни.

■ Места с киселинни или основни изпарения.

■ Места, където се натрупват паднали листа или расте
гъста трева.

■ Вземете мерки против сняг.
Обърнете се към вашия дилър за информация относно
мерките против сняг, като използване на снежна козирка.

Електрически работи

■ Не се опитвайте да извършвате електрически работи или
заземяващи работи, освен ако не сте лицензирани за това.
Консултирайте се с вашия дилър относно електрическите и
заземяващи работи.

■ Използвайте отделна верига за климатика.

Обърнете внимание на шума от работата на уреда

■ Използвайте следните места.

■ Места, които могат да понесат достатъчно тежестта на
климатика и да подтиснат работния шум и вибрации на
уреда.

■ Места, където топлият въздух от изпускателния отвор
на външния модул или работният шум от външния модул
не пречат на съседите.

■ Уверете се, че в близост до външния модул няма
препятствия.
Препятствия, в близост до външния модул, могат да снижат
производителността на модула или да увеличат работния
шум на модула.

■ Консултирайте се с вашия дилър, ако климатикът издава
необичаен шум при работа.

Дренаж през дренажна тръба

■ Уверете се, че дренажната тръба е монтирана правилно.
Ако от дренажната тръба не се отделя вода при работа на
климатика в режим на охлаждане, дренажната тръба може
да е запушена от прах или замърсявания, поради което да
започне да тече вода от вътрешния модул.
Спрете работата на климатика и се обърнете към вашия
доставчик.
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2. Спецификации

Информация за околната среда

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват
парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.

Тип охладителен агент: R410A, GWP(*) стойност: 1975

(*)GWP=потенциал за глобално затопляне

В зависимост от европейското или местното законодателство,
може да се изискват периодични проверки за утечки на
охладителна течност.

За повече информация, моля, свържете се с извършителя на
монтажа.

3. Предварителна подготовка

Това ръководство за експлоатация се отнася за следните
климатични системи със стандартно управление. Преди
започване на експлоатацията, обърнете се към Вашия
доставчик за указания относно използването на Вашия модел
климатична система.

Ако Вашата инсталация има специално настроена система за
управление, обърнете се към доставчика за информация
относно експлоатацията на системата.

Външни модули (Вижте фигура 1)

Наименования и функции на частите (Вижте фигура 1)

4. Устройство за дистанционно 
управление: наименование 
и функция на всеки превключвател 
и дисплея (Вижте фигура 2)

1 Бутон вкл/изкл

Натиснете бутона и системата ще се стартира. Натиснете
бутона отново и системата ще спре.

2 Светлинен индикатор за работа (червен)

Индикаторът свети по време на работа.

3 Дисплей " " (промяна при управление)

Невъзможно е да се превключва от отопление на
охлаждане с дистанционното управление, когато на
дисплея на дистанционното е изведена тази икона. Вижте
"6.5. Настройка на главния дистанционен контролер" на
страница 8.

4 Дисплей " " (въздушни клапи)

Вижте "6.3. Настройка на посоката на въздушния поток" на
страница 7.

5 Дисплей " " (вентилация/въздушно
пречистване)

Този дисплей показва, че работи вентилаторът. (това са
опционални аксесоари)

6 Дисплей " " (зададена температура)

Този дисплей показва зададената температура.

7 Дисплей " " " " " " " " (режим на работа)

Този дисплей показва текущия режим на работа.

8 Дисплей " " (програмирано време)

Този дисплей показва програмираното време за пускане
или спиране на системата.

RTSYQ10PY1
RTSQ10PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PY1
RTSQ14PY1
BTSQ20PY1

Захранване

Фаза 3N~

Честота (Hz) 50

Напрежение (V) 380~415

Номинален капацитет 
на охлаждане

(kW) 28,0 40,0

Номинален капацитет 
на отопление

(kW) 31,5 45,0

Размери (ВxШxД) (мм)
1680x930x765 +
1570x460x765

1680x1240x765 +
1570x460x765

Тегло (кг) 257+110 338+110

Охладител

Тип R410A

Товар(*)

(*) Охладител, зареден при фабрична доставка.

(кг) 10,5 11,7

Проектно налягане

Висока страна (bar) 40

(MPa) 4,0

Ниска страна (bar) 33

(MPa) 3,3

RTSYQ16PY1
RTSQ16PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PY1
RTSQ8PY1
RTSQ12PY1
BTSQ20PY1

Захранване

Фаза 3N~

Честота (Hz) 50

Напрежение (V) 380~415

Номинален капацитет 
на охлаждане

(kW) 45,0 55,9

Номинален капацитет 
на отопление

(kW) 50,0 62,5

Размери (ВxШxД) (мм)
1680x1240x765 +

1570x460x765

1680x930x765 +
1680x930x765 +
1570x460x765

Тегло (кг) 344+110 205+257+110

Охладител

Тип R410A

Товар(*)

(*) Охладител, зареден при фабрична доставка.

(кг) 11,7 9,4+10,9

Проектно налягане

Висока страна (bar) 40

(MPa) 4,0

Ниска страна (bar) 33

(MPa) 3,3

Режими на работа

Инверторни серии

Система с топлинна помпа (RTSYQ)

1 Външен модул

2 Вътрешен модул

3 Устройство за дистанционно управление

4 Приток на въздух

5 Отвеждане на въздух

6 Тръбопровод за охладителя

C
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9 Дисплей " " (проверка/пробна експлоатация)

При натискане на бутона за проверка/пробна експлоата-
ция, дисплеят показва режима, в който системата се
намира реално.

10 Дисплей " " (при централизирано управление)

Този дисплей показва, че системата е под централизирано
управление. (Това не е стандартна спецификация.)

11 Дисплей " " (скорост на вентилатора)

Този дисплей показва зададената скорост на вентилатора.

12 Дисплей " " (време за почистване на въздушния
филтър)

Вижте ръководството за експлоатация на вътрешния
модул.

13 Дисплей " " (размразяване/топъл старт)

Вижте "Пояснения по режима на отопление" на страница 6.

14 Бутон за старт/стоп на режим таймер

Вижте "6.4. Програмиране на пускането и спирането
на системата чрез таймер" на страница 7.

15 Бутон за вкл/изкл на таймер

Вижте "6.4. Програмиране на пускането и спирането
на системата чрез таймер" на страница 7.

16 Бутон за проверка/тестов режим на работа

Този бутон се използва само от квалифициран сервизен
персонал за целите на поддръжката.

17 Бутон за програмиране на време

Използвайте този бутон за програмиране на пускането и
спирането на системата. Вижте "6.4. Програмиране на
пускането и спирането на системата чрез таймер" на
страница 7.

18 Бутон за задаване на температура

Използвайте този бутон за задаване на желаната
температура. Вижте "6.1. Режим на охлаждане, отопление
и само вентилатор" на страница 6.

19 Бутон за изчистване на символа за филтър

Вижте ръководството за експлоатация на вътрешния
модул.

20 Бутон за управление на скоростта на вентилатора

Натиснете този бутона, за да изберете предпочитаната
скорост на вентилатора.

21 Бутон за избор на работен режим

■ Натиснете този бутона, за да изберете предпочитания
режим на работа.

■ Натиснете този бутон, за да определите главен
дистанционен контролер. Вижте "6.5. Настройка на
главния дистанционен контролер" на страница 8.

22 Бутон за регулиране посоката на въздушната струя

Вижте "6.3. Настройка на посоката на въздушния поток" на
страница 7.

23 Термистор

Той измерва температурата на въздуха около дистанцион-
ния контролер.

24 Тези бутони се използват, когато се монтират всички
топлообменници (Heat Reclaim Ventilation). (Това са
опционални аксесоари)

Вижте ръководството за експлоатация на вентилационния
модул.

5. Работен диапазон

За безопасна и ефикасна експлоатация, използвайте системата
в следния диапазон на температурата и влажността.

6. Процедура за експлоатация

■ Процедурата за експлоатация е различна, в зависимост от
комбинацията на ДП модул и устройството за дистанционно
управление. Вижте "3. Предварителна подготовка" на
страница 4.

■ За да предпазите уреда, включете захранването 6 часа
преди начало на експлоатацията. Не изключвайте
захранването през климатичния сезон заради плавното
стартиране.

■ Ако по време на работа захранването бъде прекъснато,
след неговото възстановяване работата на уреда ще се
поднови автоматично.

TEST

БЕЛЕЖКА ■ Не излагайте контролера на директна
слънчева светлина.
Течнокристалният дисплей може да загуби
цвета си и способността за извеждане на
данни.

■ Никога не дърпайте и не усуквайте кабела на
устройството за дистанционно управление.
Това може да причини неизправност
в работата на устройството.

■ Не допускайте остри или твърди предмети да
докосват бутоните на дистанционния
контролер.
Дистанционният контролер може да се
повреди или да възникне спиране на
работата.

■ В противоречие с реалните работни ситуации,
дисплеят на фигура 2 показва всички
възможни индикации.

■ Фигура 2 показва дистанционния контролер
с отворен капак.

■ Дистанционният контролер BRC1A52 (за FXS,
FXM, FXL, FXN) не показва на дисплея въз-
душните клапи (4) и няма бутон за регулиране
на посоката на въздушната струя (22).

ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ

Външна температура –5°C~43°C DB –25°C~15,5°C WB

Вътрешна температура 14°C~25°C WB 15°C~27°C DB

Вътрешна влажност ≤80% —

БЕЛЕЖКА ■ Режим на охлаждане:
Ако климатикът работи постоянно, докато
външната температура е 21°C или по-малко и
влажността е 80% или повече, вътрешността
на вътрешния модул може да се заледи и в
резултат да възникне утечка на вода.

■ Режим на отопление:
Климатикът може да спре да работи за
предпазване на уреда, ако външната
температура е 21°C или повече.
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6.1. Режим на охлаждане, отопление и само 
вентилатор

Използване на системата (Вижте фигура 3)

Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен

режим и изберете желания от Вас режим на работа.

Натиснете бутона за включване/изключване.

Индикаторът за действие светва и системата започва да
работи.

Настройка (Вижте фигура 3)

За регулиране на желаната температура, скорост на вентила-
тора и посока на въздушната струя (само за дистанционен
контролер BRC1A51: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA), следвайте
посочената по-долу процедура.

Натиснете бутона за задаване на температура и

задайте желаната температура.

При всяко натискане на бутона, температурната
настройка се повишава или намалява с 1°C.

Натиснете бутона за скорост на вентилатора и изберете

желаната настройка.

Натиснете бутона за регулиране на посоката на

въздушния поток.

За подробности, вижте "6.3. Настройка на посоката на
въздушния поток" на страница 7.

Изключване на системата (Вижте фигура 3)

Натиснете отново бутона за включване/изключване.

Индикаторът за действие угасва и системата се изключва.

Пояснения по режима на отопление

■ В режим на отопление, като правило е нужно повече време
за достигане на зададената температура, отколкото
в режим на охлаждане.
Препоръчваме стартиране на режима с таймер.

■ Следващата операция се изпълнява, за да се предпази
отоплителният капацитет от спадане или от духане на
студен въздух.

Работа в режим на размразяване

■ В режим на отопление, вероятността от замръзване на
топлообменника на външния модул се увеличава.
Капацитетът на отопление намалява и системата
преминава в режим на размразяване.

■ Въздушната струя ще се зададе на много слаба сила или
ще спре.

■ Ако спре, на дисплея на устройството за дистанционно

управление се извежда символът " ".

■ След като силата на въздушната струя спре или
премине на много слаба степен, климатикът ще се върне
към предишното си състояние след около 10-15 минути.

Топъл старт

За да се предотврати подаването на студен въздух
в помещението при започване на режима на отопление,
вътрешният вентилатор спира автоматично. На дисплея на
устройството за дистанционно управление се извежда

символът .

■ Отоплителният капацитет пада, когато падне външната
температура. Ако това стане, използвайте друго отопли-
телно устройство съвместно с уреда. (При използване
заедно с уреди, създаващи открит пламък, постоянно
проветрявайте помещението.)
Не разполагайте уреди, които произвеждат открит пламък,
на местата, изложени на директен въздушен поток от
уреда или под уреда.

■ Загряването на помещението отнема известно време от
пускането на уреда, тъй като той използва система за
циркулиране на горещ въздух, за да затопли цялото
помещение.

■ Ако топлият въздух достигне до тавана, оставяйки зоната
над пода студена, препоръчваме да използвате
циркулатора (вътрешния вентилатор за циркулиране на
въздуха). За подробности се обърнете към Вашия
доставчик.

6.2. Програма за изсушаване (Вижте фигура 4)

■ Програмата за изсушаване премахва влагата от
помещението, когато климатикът работи в прекъсващ
режим на леко охлаждане, за да не спада твърде много
температурата в помещението.

■ Микрокомпютърът автоматично контролира температурата
и скоростта на вентилатора, затова те не могат да се
задават чрез дистанционния контролер.

■ Тази функция не е достъпна при температура на
помещението ≤20°C.

Режим на охлаждане

Режим на отопление

Режим на вентилатор

БЕЛЕЖКА ■ Режимът на работа не може да се сменя
с дистанционния контролер, ако на дисплея му

е изведено " " (промяна при управление).
Сменете режима на работа с дистанционния
контролер, чийто дисплей не показва

" ".

■ Когато дисплеят " " (промяна при
управление) мига, вижте глава
"6.5. Настройка на главния дистанционен
контролер" на страница 8.

БЕЛЕЖКА ■ Настройте температурата в рамките на
работния диапазон.

■ Не е възможно задаване на температура
при режим само вентилатор.

БЕЛЕЖКА ■ За предпазване на машината, системата
може автоматично да контролира силата
на въздушната струя.

■ Скоростта на въздушния поток може да
се променят автоматично, в зависимост
от стайната температура, а вентилаторът
може да се изключи и незабавно. Това не
е неизправност.

■ Промяната на силата на въздушния
поток може да отнеме известно време.
Това е нормално.

1

2

3

4

5

БЕЛЕЖКА ■ Вентилаторът може да продължи да
работи около 1 минута след спиране на
отоплението, за да охлади вътрешния
модул.

■ Не изключвайте захранването веднага
след спиране на работата.
Системата се нуждае от поне 5 минути
допълнителна работа на дренажната
помпа.
Незабавното изключване на захран-
ването ще доведе до утечка.
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■ Тази функция не контролира влажността.

■ Вътрешни модули FXL и FXN не могат да изпълняват
програма по изсушаване.

Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен
режим и изберете  (програма за изсушаване).

Натиснете бутона за включване/изключване.
Индикаторът за действие светва и системата започва да
работи.

Натиснете бутона за регулиране на посоката на

въздушния поток. (Само за FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). За
подробности, вижте "6.3. Настройка на посоката на
въздушния поток" на страница 7.

Натиснете отново бутона за включване/изключване.

Индикаторът за действие угасва и системата се изключва.

6.3. Настройка на посоката на въздушния поток 

(Само за модели с двойна струя, множество струи, таванно
окачване и монтиране на стена.) (Вижте фигура 5)

Натиснете бутона за регулиране на посоката на

струята въздух и изберете желаната посока.
Въздушните клапи се показват, както е
посочено в дясно и посоката на въздушната
струя постоянно варира. (Автоматична
настройка на клапите)

Натиснете бутона за регулиране на посоката на

струята въздух отново, за да изберете
желаната посока.
Въздушните клапи спират да се въртят и
посоката на въздуха се фиксира. (Постоянна
настройка на въздушната струя)

Движение на въздушните клапи

Микропроцесорът управлява посоката на въздушния поток,
която може да се различава от показаната на дисплея. Това
става в следните случаи.

Посоката на въздушния поток може да се настройва по един от
следните начини.

■ Посоката на въздушния поток може да се зададе от
потребителя.
Автоматично " " и желано положение " ". Вижте
фигура 6.1 и фигура 6.2.

6.4. Програмиране на пускането и спирането 
на системата чрез таймер (Вижте фигура 7)

■ Таймерът работи по следните два начина.

Програмиране на време на спиране " ". Системата
спира работа след изтичане на зададеното време.

Програмиране на време на пускане " ". Системата
започва работа след изтичане на зададеното време.

■ Таймерът може да се програмира най-много за 72 часа.

■ Може да се програмират едновременно време за пускане и
време за спиране.

Натиснете бутона за старт/стоп на режим таймер няколко

пъти и изберете режима на дисплея. Дисплеят мига.

■ За задаване на стоп на таймера " "

■ За задаване на старт на таймера " "

Натиснете бутона за програмиране на време и

задайте времето за спиране или стартиране на
системата.

При всяко натискане на този бутон, времето се
увеличава или намалява с 1 час.

Натиснете бутона за включване/изключване.

Процедурата по настройка на таймера приключва.

Дисплеят " " или " " се променя от мигаща
светлина на непрекъсната светлина.

БЕЛЕЖКА Ако на дисплея не се покаже " " (режим на
охлаждане), вижте "6.1. Режим на охлаждане,
отопление и само вентилатор" на страница 6 и

задайте " " (режим на охлаждане). Освен ако

климатикът е зададен в " " (режим на
охлаждане), той не може да се превключи към

" " (програма за изсушаване).

БЕЛЕЖКА Не изключвайте захранването веднага след
спиране на работата.

Системата се нуждае от поне 5 минути
допълнителна работа на дренажната помпа.

Незабавното изключване на захранването ще
доведе до утечка.

ОХЛАЖДАНЕ ОТОПЛЕНИЕ

—

• В началото на работата.
• Когато стайната температура е по-

висока от зададената температура.
• В режим на размразяване.

• При постоянна работа с хоризонтална посока на въздушния поток.
• При продължителна работа на окачен на тавана или монтиран на стената вътрешен 

модул, с насочена надолу въздушна струя, направлението на въздушния поток може 
да се управлява от микропроцесора и тогава индикацията върху дисплея на 
устройството за дистанционно управление също ще се промени.

1

2

3

4

1

2

1 Двойна струя + множество струи

2 Ъгъл

3 Таванно окачване

4 Монтиран на стена

БЕЛЕЖКА ■ Границите на преместване на перките са
променливи. За подробности се обърнете към
Вашия доставчик. (Само за модели с двойна
струя, множество струи, таванно окачване и
монтиране на стена.)

■ Избягвайте работата при хоризонтална
посока на въздушния поток " ". Това
може да причини отлагане на влага или прах
по тавана.

БЕЛЕЖКА ■ Когато едновременно настройвате таймера за
включване и изключване, повторете горната
процедура (от " " до " ") още
веднъж.

■ След програмиране на таймера, дисплеят
показва оставащото време.

■ Натиснете отново бутона за включване/
изключване на таймера, за да отмените
програмирането. Дисплеят изгасва.
Например: (Вижте фигура 8)
Когато таймерът е програмиран да спре
системата след 3 часа и да стартира
системата след 4 часа, системата ще спре
след 3 часа и ще се стартира 1 час по-късно.

1

2

3

1 3
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6.5. Настройка на главния дистанционен 
контролер (Вижте фигура 9)

■ В случая на система, показана на фигура 9, само главният
дистанционен контролер може да избира режим на работа.

■ Само главният дистанционен контролер може да избира
режим на отопление или охлаждане.

■ Дисплеите на подчинените контролери за дистанционно

управление извеждат символа  (смяна на режим при
централизирано управление), като пултовете следват
автоматично режима на работа, определен от главния пулт
за дистанционно управление.
Ако системата работи в режим на охлаждане, зададен от
главния дистанционен контролер, е възможно преминаване
към програма за изсушаване и работа само на вентилатор с
помощта и на подчинените контролери за управление.

Как да се определи главен контролер (пулт) за
дистанционно управление (Вижте фигура 10)

Натиснете за 4 секунди бутона за избор на работен режим

на текущо избрания главен пулт за управление.

Дисплеят, показващ  (смяна на режим при централи-
зирано управление) на всички дистанционни подчинени
контролери, свързани към същия външен модул, мига.

Натиснете бутона за избор на работен режим на този
контролер, който желаете да определите като главен
контролер за дистанционно управление. С това,
задаването на главен пулт е завършено. Този контролер за
дистанционно управление е определен за главен
контролер и символът  (смяна на режим при
централизирано управление) изчезва от дисплея.

Дисплеите на останалите контролери за дистанционно
управление показват  (смяна на режим при
централизирано управление).

Начин за смяна на режима на работа (Вижте фигура 10)

Натиснете няколко пъти бутона за избор на режим на
работа на главния дистанционен контролер, който не
показва " " (смяна на режим при централизирано
управление), докато климатикът премине в желания
режим на работа.

Дисплеят ще показва " ", " ", " " или " " при всяко
натискане на бутона. Останалите дистанционни контролери
без право на избор ще последват избора и ще променят
дисплеите си автоматично.

6.6. Предпазни мерки за системи, включващи два 
или повече пулта за дистанционно управление

Освен индивидуалното управление (един пулт за дистанционно
управление управлява един вътрешен модул), тази система
включва още две системи за управление. Изяснете към кой тип
принадлежи Вашата система.

■ Система с групово управление
Един пулт за дистанционно управление управлява до
16 вътрешни модула. Всички вътрешни модули имат
еднакви настройки.

■ Система с два пулта за управление
Два пулта за дистанционно управление управляват един
вътрешен модул (в случай на система с групово
управление, една група от вътрешни модули). Вътрешният
модул се управлява индивидуално.

7. Оптимална работа

За да осигурите правилно функциониране на системата,
спазвайте следните предпазни мерки.

■ При работа в режим на охлаждане, не допускайте
проникването на пряка слънчева светлина в помещението.
Използвайте завеси или щори.

■ Дръжте вратите и прозорците затворени. Ако вратите и
прозорците останат отворени, въздушният поток ще излезе
от помещението, което ще намали ефекта от охлаждането
или отоплението.

■ Не използвайте други нагревателни уреди директно под
вътрешния модул.
Те могат да се деформират от топлината.

■ Никога не поставяйте предмети в близост до отворите за
приток или отвеждане на въздуха. Това може да доведе до
влошаване на работата или до нейното пълно спиране.

■ За комфорт в помещението, настройвайте правилно
температурата. Избягвайте прекомерното охлаждане или
затопляне.

■ Проветрявайте помещението често.
Особено внимание обръщайте на проветряването, ако
използвате климатика интензивно.

■ Когато на дисплея се изведе символът  (необходимост
от почистване на въздушния филтър), обърнете се към
квалифициран сервизен техник за почистване на
филтрите. (Вижте раздела "Поддръжка" в ръководството
за вътрешния модул.)

■ Вътрешният модул и устройството за дистанционно
управление трябва да са на разстояние поне 1 м от
телевизори, радиоприемници, стерео системи и други
подобни уреди.
В противен случай, може да се получи влошаване
в качеството на приемания радио и телевизионен сигнал.

■ Изключете захранването на уреда, когато не го използвате
за дълго време. Ако захранването е включено, уредът
консумира електрическа енергия. За да осигурите без-
проблемна работа на уреда, включете захранването 6 часа
преди начало на експлоатацията. (Вижте раздела
"Поддръжка" в ръководството за вътрешния модул.)

■ Използвайте пълноценно функцията за регулиране на
посоката на въздушната струя.
Студеният въздух се събира по пода, а топлият въздух се
събира към тавана.
Задайте посока на въздушната струя успоредно при режим
на охлаждане или изсушаване, а я насочете надолу
в режим на отопление. Не допускайте въздушната струя да
духа директно в хора.

■ Достигането на зададената температура на помещението
ще отнеме известно време.
Препоръчваме предварително пускане на климатика чрез
таймер.

1 Външен модул

2 Вътрешен модул

3 Устройство за дистанционно управление

4 Един от тези дистанционни контролери е главният.

1

2

3

БЕЛЕЖКА Обърнете се към Вашия доставчик, ако желаете
да промените комбинацията или настройките при
системите с групово управление или с два пулта
за управление.
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8. Поддръжка

8.1. В началото на сезона

Проверете

■ Има ли запушени въздушни отвори на вътрешния модул?
Отстранете евентуалните запушвания.

■ Пуснете помпата и се уверете, че водата циркулира.
Ако използвате уреда без водна циркулация, той ще се
повреди.

Почистете външно

■ Вижте ръководството за експлоатация, предоставено
с вътрешния модул, относно начина за почистване.

Включете захранването

■ След включване на захранването, на дисплея на
дистанционния контролер се появяват символи.
(За да предпазите уреда, включете захранването 6 часа
преди начало на експлоатацията. Това ще стартира плавно
работата.)

8.2. В края на сезона

В ясен ден, пуснете за половин ден работа в режим на вен-
тилатор, за да изсушите напълно вътрешността на уреда.

■ Вижте "6. Процедура за експлоатация" на страница 5 за
подробности по работата в режим само вентилатор.

Изключете захранването

■ След изключване на захранването, символите на дисплея
на дистанционния контролер изчезват.

■ Когато захранването е включено, уредът консумира
няколко десетки вата мощност.
Изключете захранването, за да спестите енергия.

Почистете външно

■ Вижте ръководството за експлоатация, предоставено
с вътрешния модул, относно начина за почистване.

9. Появата на следните признаци не 
се дължи на проблем 
в климатичната инсталация

Симптом 1: Системата не работи

■ Климатикът не стартира незабавно при подновяване на
работата след спирането й или при смяна на работния
режим след задаване на работен режим.
Ако индикаторът за действие свети, системата е
в изправно състояние.
За да се предпази уредът от претоварване, климатикът
започва да функционира 5 минути, след включване,
в случай, че е бил изключен непосредствено преди това.

■ Ако на дисплея на пулта за дистанционно управление се
изведе символът за централизирано управление и натиска-
нето на бутона за включване води до неколкократно
примигване на дисплея в рамките на няколко секунди.
Това означава, че модулът се управлява от централното
устройство.
Мигащият дисплей означава, че не може да се използва
устройството за дистанционно управление.

■ Системата не започва работа веднага след включване на
захранването.
Изчакайте една минута, докато микропроцесорът се
подготви за работа.

Симптом 2: Системата понякога спира

■ Дисплеят на дистанционния контролер показва "U4" или
"U5" и спира, но след това се рестартира след няколко
минути.
Това е така, защото дистанционното управление прихваща
шум от електрически уреди около климатика и това пречи
на комуникацията на модулите, водейки до тяхното
спиране.
Работата се подновява автоматично при спиране на шума.

Симптом 3: Не може да се превключва между Охлаждане и 
Отопление

■ Когато дисплеят показва " " (смяна на режим при
централизирано управление).
Това означава, че контролерът е подчинен.
Вижте "Настройка на главния дистанционен контролер" на
страница 8.

■ Когато е монтиран превключвател за избор на отопление/
охлаждане и дисплеят показва " " (смяна на режим
при централизирано управление).
Това е, защото смяната на режимите се управлява от прев-
ключвателя. Обърнете се към Вашия доставчик, за да раз-
берете къде е монтиран дистанционният превключвател.

Симптом 4: Възможна е работата в режим на вентилатор, но 
охлаждането и отоплението не работят

■ Веднага след включване на захранването.
Микропроцесорът се подготвя за работа. Изчакайте
10 минути.

Симптом 5: Силата на въздушния поток не съответства на 
зададената

■ По време на работа в режим на отопление, когато стайната
температура достигне зададената стойност, външният
модул се изключва, а вътрешният модул преминава към
най-ниска степен на вентилатора.
Това се прави, за да се избегне подаването на студен
въздух пряко към намиращите се в стаята.
Когато друг вътрешен модул е в режим на отопление,
силата на въздушния поток няма да се промени дори и при
натискане на съответния бутон.

ВНИМАНИЕ

■ Не докосвайте отворите за приток на въздух или
алуминиевите ребра на външния или вътрешния
модул.
Докосването им може да доведе до нараняване.

■ Не мийте вътрешния или външния модул с вода.
Може да възникне токов удар или пожар.

■ Внимавайте къде стъпвате при почистване или
проверка на въздушния филтър.
Ако скелето е нестабилно, може да паднете и да
се нараните.

■ Преди почистване, спрете работата на уреда и
изключете прекъсвача.
Иначе може да се получи токов удар.

■ Консултирайте се с доставчика за почистване на
вътрешността на вътрешните модули.
Неправилното почистване може да повреди
пластмасовите части и да причини неизправ-
ности, като изтичане на вода или токов удар.
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Симптом 6: Посоката на въздушния поток не съответства на 
зададената

■ Посоката на въздушния поток не съответства на изведе-
ната на дисплея. Посоката на вентилация не се променя.
Причината е в това, че уредът се управлява от микро-
процесора. Вижте "6.3. Настройка на посоката на
въздушния поток" на страница 7.

Симптом 7: От уреда излиза бяла мъгла

Симптом 7.1: Вътрешен модул

■ При висока влажност по време на работа в режим на
охлаждане
Ако вътрешността на вътрешния модул е извънредно
замърсена, разпределението на температурата в помеще-
нието става неравномерно. Необходимо е да се почисти
вътрешността на блока. Обърнете се към Вашия доставчик
за указания по почистването на уреда. Тази операция
трябва да се извърши от квалифициран сервизен
персонал.

■ Незабавно след прекратяване на работата в режим на
охлаждане и ако стайната температура и влажност са
ниски.
Това се дължи на обратното оттичане във вътрешния
модул на загрят охладителен газ, който генерира пара.

Симптом 7.2: Външен модул

■ При преход към режим на отопление след програма за
размразяване.
Образуваната при размразяването влага се изпарява и
излиза от блока.

Симптом 8: Шумове, издавани от климатика

Симптом 8.1: Вътрешен модул

■ Слаб бълбукащ и съскащ звук, който се чува веднага след
включване на захранването.
Електронният терморегулиращ вентил, който се намира
във вътрешния модул, започва да работи и издава този
шум. Звукът изчезва след около една минута.

■ Продължителен нисък шумящ звук се чува при охлаждане
или спиране на системата
Този звук се чува при задействане на дренажната помпа
(опционален аксесоар).

■ Припукващ звук се чува при спиране на системата след
работа в режим на отопление.
Този звук се дължи на разширяването и свиването на
пластмасовите части, причинено от промяната на
температурата.

■ Нисък съскащ или бълбукащ звук се чува при спиране на
работата на вътрешния модул.
Този звук се чува и при работата на вътрешния модул.
Малко количество охладителна течност продължава да
циркулира, за да се предотврати оставането на масло и
охладителна течност в неработещата система.

Симптом 8.2: Външен модул

■ Изменение на тона на работния шум.
Този шум е причинен от промяната на честотата.

Симптом 8.3: Вътрешен модул, външен модул

■ Продължителен нисък съскащ звук се чува при охлаждане
или размразяване.
Това е звукът от охладителният газ, който протича през
вътрешния и външния модул.

■ Съскащ звук, който се чува в началото или непосредствено
след спиране на работа в режим на размразяване.
Това е шумът от охладителя, причинен от спиране или
изменение в скоростта на циркулация.

Симптом 9: От уреда излиза прах

■ При първоначално използване на уреда след
продължителен престой.
Това е полепналият по вътрешността на модула прах, който
се изхвърля навън.

Симптом 10: Уредът изпуска миризми

■ Уредът може да абсорбира миризми от помещението,
мебелите, цигарен дим и др., които след това отново
навлизат в стаята.

Симптом 11: Вентилаторът на външния модул не се върти

■ По време на работа.
Скоростта на вентилатора се управлява, за да се
оптимизира работата на уреда.

Симптом 12: На дисплея се извежда " "

■ Това може да се случи непосредствено след включване на
захранването и означава, че пултът за дистанционно
управление е в изправно състояние. Това продължава до
една минута.

Симптом 13: Компресорът или вентилаторът на външния модул не 
спира

■ Това е така, за да не се допусне задържане на масло и
охладителна течност в компресора. Модулът ще спре да
работи след 5 до 10 минути.

Симптом 14: Вътрешността на външния модул е топла, дори и когато 
модулът не работи

■ Това се получава, понеже нагревателят на картера нагрява
компресора, с цел да се осигури плавно стартиране.

Симптом 15: При спиране на вътрешния модул може да се почувства 
горещ въздух

■ Няколко различни вътрешни модули работят в една и съща
система. Когато работи друг модул, известно количество
охладител все още ще протича през модула.

Симптом 16: Не охлажда много добре

■ Програма за изсушаване.
Програмата за изсушаване е предвидена да намали
стайната температура колкото се може по-малко. Вижте
"6.2. Програма за изсушаване" на страница 6.

10. Отстраняване на проблеми

При настъпване на някоя от следните неизправности,
изпълнете посочените по-долу мерки и се свържете с Вашия
доставчик.

■ Ако предпазно устройство като предпазител, прекъсвач
или прекъсвач за утечки на земята се задейства често.
Мерки: Изключете захранването.

■ Ако превключвателят ВКЛ/ИЗКЛ не работи правилно.
Мерки: Изключете захранването.

■ Ако от уреда изтича вода.
Мерки: Спрете уреда.

■ Превключването на операциите не работи добре.
Изключете захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и изключете захранването, ако
възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и
др.)

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може
да причини повреда, токов удар или пожар.

Обърнете се към вашия дилър.
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■ Ако при извеждане на символа  на дисплея,
номерът на блока и индикаторът за действие мигат, и се
изведе код за неизправност. (Вижте фигура 11)

Мерки: Уведомете доставчика и съобщете кода на
неизправност.
Ако системата се изключи поради грешка, функцията за
резервна работа може да позволи на уреда да продължи
работа още няколко часа, след което той се стартира
отново, но ако това стане – непременно се обърнете към
доставчика.

Ако системата не работи коректно в други, освен описаните по-
горе случаи, и не се наблюдава нито една от описаните по-горе
неизправности, извършете следните процедури.

Ако е невъзможно да отстраните проблема сами след проверка
на горните елементи, обърнете се към доставчика.

Уведомете го за симптомите, името на системата и на модела
(посочени са на гаранционната карта).

1 Ако системата не работи изобщо.

■ Проверете дали не е прекъснато електрозахранването.
Изчакайте до възстановяване на напрежението. Ако
спирането на електрозахранването се случи по време на
работа, системата автоматично се рестартира веднага след
възстановяване на захранването.

■ Проверете за изгорял предпазител
Изключете захранването.

■ Проверете дали е задействан превключвател.
Включете захранването, като прекъсвачът е в изключено
положение.
Не включвайте захранването, когато прекъсвачът е във
включено положение. (Обърнете се към вашия дилър.)

2 Ако системата спре скоро след начало на работа.

■ Проверете, дали отворите за приток и отвеждане на
въздуха на вътрешния модул не са запушени от
препятствия. Отстранете всички препятствия и осигурете
свободна циркулация на въздуха.

■ Проверете дали на дисплея на пулта за дистанционно
управление не се извежда символът " " (време за
почистване на въздушния филтър). (Вижте раздела
"Поддръжка" в ръководството за вътрешния модул и
почистете въздушния филтър.)

3 Системата работи, но охлаждането или отоплението са
недостатъчни.

■ Проверете, дали отворите за приток и отвеждане на
въздуха на вътрешния модул не са запушени от
препятствия. Отстранете всички препятствия и осигурете
свободна циркулация на въздуха.

■ Проверете дали на дисплея на пулта за дистанционно
управление не се извежда символът " " (време за
почистване на въздушния филтър). (Вижте раздела
"Поддръжка" в ръководството за вътрешния модул и
почистете въздушния филтър.)

■ Проверете настройката на температурата. Вижте
"6. Процедура за експлоатация" на страница 5.

■ Проверете настройката на силата на въздушната струя.
Вижте "6. Процедура за експлоатация" на страница 5.

■ Проверете дали направлението на въздушната струя е
избрано правилно. Вижте "6. Процедура за експлоатация"
на страница 5.

■ Проверете за наличие на отворени врати и прозорци.
Затворете вратите и прозорците, за да предпазите от
навлизане на външен въздух.

■ Проверете дали по време на охлаждането, в помещението
не се намират прекалено много хора.

■ Проверете дали в помещението няма твърде много
източници на топлина при работа в режим на охлаждане.

■ Проверете дали в помещението прониква пряка слънчева
светлина. Използвайте завеси или щори.

■ Проверете дали направлението на въздушната струя е
избрано правилно. Вижте "6. Процедура за експлоатация"
на страница 5.

11. Следпродажбен сервиз и гаранция

11.1. Следпродажбен сервиз

■ Когато се обръщате към доставчика за ремонт, съобщете
на служителите следната информация:
• Име на модел и № на продукт на климатика: Вижте

гаранционната карта.

• Дата на доставка и дата на монтаж: Вижте гаранционната
карта.

• Неизправност: Уведомете доставчика за информацията,
изведена на дисплея на дистанционното управление.

• Име, адрес, телефонен номер

■ Ремонт след изтичане на гаранцията
Обърнете се към вашия дилър. Ако е нужен ремонт,
услугите се заплащат.

■ Минимален период на съхранение на важните части
Дори и след като даден модел климатик се спре от
производство, ние разполагаме с нужните важни части за
период от поне 9 години. Важни части са онези части, които
са съществени за работата на климатика.

1 Индикация на режим на проверка

2 Номерът на вътрешния модул, в който се е появила 
неизправност

3 Индикатор за действие

4 Код на неизправност

TEST

1

2

4
3

5

1 Прекъсвач

2 ON (ВКЛ)

3 Превключвател

4 Включено положение

5 OFF (ИЗКЛ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Не модифицирайте, разглобявайте, премест-
вайте, монтирайте повторно или ремонтирайте
уреда.
Това може да доведе до изтичане на вода, токови
удари или пожар.
Обърнете се към вашия дилър.

■ Ако изтича охладител, пазете от пожар.
Въпреки, че охладителят нормално не изтича, той
ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече
в помещение, където има наличие на запалим
въздух от вентилаторни печки, газови котлони и
др.
След ремонт на причината на изтичане на
охладител, поискайте от сервизния специалист
да потвърди, че причината е отстранена, преди да
подновите експлоатацията.

■ Не местете и не монтирайте повторно уреда сами.
Неправилният монтаж може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.
Обърнете се към вашия дилър.
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■ Препоръки за поддръжка и проверка
Тъй като при използване на уреда в продължение на
няколко години се натрупва прах, производителността на
уреда до известна степен ще се влоши.
Разглобяването и почистването на вътрешността изискват
технически познания, затова препоръчваме сключване на
отделен договор за поддръжка и проверка (платен),
отделно от нормалната поддръжка.

■ Препоръчителни цикли на проверка и поддръжка

Таблица 1 приема следните условия на употреба.

1. Нормално използване без често пускане и спиране на
уреда. (Въпреки, че това зависи от модела, ние
препоръчваме да не се пуска и спира машината повече от
6 пъти на час при нормална работа.)

2. Експлоатацията на уреда се приема за 10 часа дневно и
2500 часа годишно.

Таблица 1. Списък с "Цикли на проверка" и "Цикли на
поддръжка"

■ Препоръчителен цикъл на подмяна на износени части

Цикълът не съвпада с гаранционния период.

Таблица 2. Списък "Цикъл на подмяна"

За подробности се обърнете към Вашия доставчик.

■ Преместване и бракуване на уреда
• Свържете се с вашия дилър за преместване и повторно

инсталиране на целия уред. Преместването изисква
технически познания.

• Този уред използва флуоровъглерод.
Свържете се с вашия дилър за бракуване на уреда.
Климатикът трябва да се събира, превозва и изхвърля
в съответствие със законите за събиране и унищожаване на
хлорофлуорвъглерод.

■ Къде да се обадите
За следпродажбени услуги и други, се обърнете към
доставчика.

■ Гаранционен период:
Този продукт включва гаранционна карта.
Гаранционната карта се дава на купувача след като
представител на доставчика попълни необходимите данни
в нея. Клиентът следва да провери въведената информа-
ция и да съхранява грижливо картата.
Гаранционен период: В рамките на една година след
монтажа. За повече информация, вижте гаранционната
карта.
Ако е необходимо да се ремонтира климатика в рамките на
гаранционния период, свържете се с доставчика и
покажете гаранционната си карта. Ако не бъде пред-
ставена гаранционна карта, ще може да се извърши
платено сервизно обслужване, въпреки, че не е изтекъл
гаранционният период.

БЕЛЕЖКА Цикълът на поддръжка не съвпада с гаранционния
период.

Компонент
Цикъл на 
проверка

Цикъл на поддръжка 
(подмяна и/или ремонт)

Компресор

1 година

20.000 часаЕлектродвигател 
(вентилатор, демпфер 
и др.)

PCB 25.000 часа

Топлообменник 5 години

Сензор (термистор 
и др.)

5 години

Дистанционен 
контролер и 
превключватели

25.000 часа

Дренажен контейнер 8 години

Разширителен клапан 20.000 часа

Електромагнитен 
клапан

20.000 часа

Вентилатор
Външен: 10 години

Вътрешен: 13 години

БЕЛЕЖКА 1. Таблица 1 посочва основните компоненти.
За повече подробности, вижте вашия договор за
поддръжка и проверка.

2. Този цикъл на поддръжка посочва препоръчи-
телните интервали от време до настъпване на
необходимостта от поддръжка, за да се осигури
дълготрайното използване на уреда.
Използвайте го за подходящо планиране на
поддръжката (бюджетиране на поддръжката и
такси за проверка, и т.н.).
В зависимост от съдържанието на договора за
проверка и поддръжка, циклите на проверка и
поддръжка могат в действителност да са
по-кратки от посочените.

3. Необходимо е да се скъси цикълът на поддръжка
и замяна при експлоатация в тежки условия
(напр., климатикът работи дълго или се пуска и
спира често) или при тежки атмосферни условия
(напр., климатикът работи при висока външна
температура и висока влажност).

Компонент
Цикъл на 
проверка Цикъл на подмяна

Въздушен филтър

1 година

5 години

Високоефективен 
филтър (опционално)

1 година

Предпазител 10 години

Отопление на корпуса 8 години

БЕЛЕЖКА 1. Таблица 2 посочва основните компоненти.

За повече подробности, вижте вашия договор за
поддръжка и проверка.

2. Този цикъл на поддръжка посочва препоръчи-
телните интервали от време до настъпване на
необходимостта от поддръжка, за да се осигури
дълготрайното използване на уреда.
Използвайте го за подходящо планиране на
поддръжката (бюджетиране на поддръжката и
такси за проверка, и т.н.).

БЕЛЕЖКА Повреди поради разглобяване или почистване на
вътрешността на уреда от неоторизирано лице
може да не бъдат включени в гаранцията.
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