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ВНИМАНИЕ !ОПАСНОСТ!

ВНИМАНИЕ!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, 
сетивни или  умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани 
или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда”
-Този климатизатор няма части, които могат да бъдат сервизирани от потребителя. Винаги се 
консултирайте с упълномощен сервизен техник.
-В случай на неизправна работа (мирис на изгоряло и други), веднага изключете климатизатора и от ел. 
мрежата и се консултирайте със сервизния техник.
-Ако ел. захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя или упълномощен 
от него сервизен техник, за да се избегне риск от пожар
-В случай на пропуск на хл.агент, не забравяйте да не използвате в близост запалими вещества и огън и 
се консултурайте с оторизирания сервиз.
-За да предотвратите токов удар  по време на буря и светкавици, моля изключетч климатизатора от 
дистанционното управление и не пипайте кабела, контакта и вътрешното тяло, докато трае бурята.

Не монтирайте тялото в райони където във въздуха се съдържат     голямо количество мазни пръски или 
омаслена пара!
-Не изключвайте и не включвайте климатизатора чрез ел. захранващия кабел .
-Не ползвайте запалими газове в близост до климатизатора.
-Не се охлаждайте прекомерно, стоейки продължително време подложен на директния поток студен 
въздух.
-Никога не слагайте пръстите си или други предмети в смукателните решетки или в подаващия въздух 
отвор.
-Не пипайте климатизатора с мокри ръце.
-По време на експлоатация на климатизатора периодично проветрявайте помещението.
-Ползвайте климатизатора само с монтиран в него въздушен филтър.
-Уверете се, че всякакъв вид електронни уреди се намират поне на един метър, както от вътрешното, така 
и от външното тяло.
-Ако няма да ползвате климатизатора продължително време, изключете го от ел. мрежата.
-След по-дълга употреба на климатизатора,  проверявайте състоянието на стойката за монтаж на 
външното тяло за повреди.
-Направлението на въздушния поток и настроената температура, трябва да бъдат внимателно подбрани, 
когато климатикът работи в помещение с деца, болни хора или възрастни хора.
-Не направлявайте въздушния поток към камини или други нагревателни уреди. 
-Не поставайте никакви предмети върху вътрешното тяло на климатизатора. Не покривайте смукателните 
решетки и отворите за изходящ въздух
-Не натискайте ребрата на топлообменниците.
-Не окачвайте никакви предмети върху  вътрешното тяло на климатизатора и не стъпвайте върху него.
-Не поставайте вази с цветя или съдове с вода върху климатизатора.
-Не поставяйте никакви електроуреди под вътрешното или външното тяло. Капането на конденз от уреда 
може да ги намокри и повреди.
-Не позволявайте климатизаторът да бъде обливан с вода.
-Не използвайте климатизатора за съхранение на продукти, растения или животни, прецизни прибори 
или произведения на изкуството.
-Не поставяйте растения или животни директно срещу въздушния поток.
-Не пийте водата, изтичаща от климатизатора.
-Не теглете ел. захранващия кабел.
-Не докосвайте алуминиевите ребра на топлообменниците вградени във вътрешното и външното тяло.
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Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 
ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит 
и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат 
наблюдавани, да не си играят с уреда.

ВАЖНО!
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