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ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

 
 

1. Бутон за настройка на температурата 

 

 При натискане на този бутон стойността на температурата се увеличава. 

1 

2 

3 
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При натискане на този бутон стойността на температурата се понижава.  

 

Работен диапазон: от 17˚ С до 30˚ С. 

 

2. Бутон вкл./изкл. 

 

С този бутон се включва или изключва климатика. 

 

3. Бутон за настройка на скоростта на вентилатора   

 
 С този  бутон може да се  настройва скоростта на вентилатора.При всяко 

натискане на бутона, скоростта на вентилатора се сменя в следния ред: AUTO 

(автоматична скорост ), LOW (ниска скорост)  , MED (средна скорост) , HIGH 

(висока скорост)  и отново AUTO (автоматична скорост).  

 

4. Бутон за смяна на работния режим 

 
Този бутон се използва, за превключване от един работен режим на друг. При 

всяко натискане на бутона  , режимът се сменя в следния ред:  

 

Автоматичен→ Охлаждане  →  Обезвлажняване  →  Отопление→Вентилация 

 (AUTO)          (COOL)                (DRY)                      (HEAT)           (FAN) 

 

 

Забележка: климатичните системи само с охладителна функция не могат да работят 

в режим отопление. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Плъзнете капачката 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Бутон за настройка посоката на въздушния поток 

 
При натискане на този бутон се сменя ъгъла на завъртане на жалузите. 

 

6. Бутон за автоматично завъртане на жалузите 
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При натискане на този бутон, жалузите се завъртат автоматично. При повторно 

натискане на същия бутон жалузите спират движението си. 

 

7. Бутон ОК 

 
При натискане на този бутон се запаметяват настройките на времето за 

започване (ON TIMER)  и прекратяване на работа (OFF TIMER), както и 

настройките на часовника. 

 
8. Бутон за настройка на часовника  

При натискане на този бутон се настройва часовника. 

 

 

9. Бутон за активиране на функцията заключване  

 
Когато натиснете този бутон, всички направени до този момент настройки се 

заключват. Бутоните на дистанционното управление стават неактивни, с 

изключение на бутона за заключване LOCK.Използвайте този бутон, когато не 

искате направените до този момент  настройки да бъдат сменени случайно. 

 

10.  Бутон за активиране на икономичен режим на работа 

 
Натиснете този бутон, за да активирате функцията икономичен режим на работа.Някои  

модели климатици не разполагат  с тази функция. 

 

 

11.  Бутон за настройка на таймера  

 
Натиснете бутона (TIMER ON) , за да настроите времето за започване на 

работа.Натиснете бутона (TIMER OFF), за да настроите времето за 

прекратяване на работата на климатика. 

 

12.  Бутони за настройка на часа 

 

Тези два бутона се използват за настройка на часа. 

 

13.  Бутон за анулиране  

 
При натискане на този бутон се анулират настройките на час за започване (ON 

TIMER)  и прекратяване на работа (OFF TIMER). 

 

14.  Бутон рисет 

 
При натискане на този бутон, всички направени до този момент се анулират и 

настройките връщат първоначалните си стойности.Часовникът мига (появява се 

0:00). Индикаторът за работен режим показва AUTO (автоматичен работен 



режим). Индикаторът за скоростта на вентилатора  също показва AUTO, а 

индикаторът за температурата показава стойността от 24 ˚ С. 

 

ИНДИКАТОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 
1. Индикатор за предаване на сигнал        

 

Този индикатор се осветява, когато дистанционното управление изпраща сигнал 

до вътрешното тяло. 

 

2. Индикатор за работен  режим 

 
Този индикатор показва какъв е работния режим на климатика в момента.Може 

да избирате между :  автоматичен работен режим  (AUTO), охлаждане (COOL),                 

обезвлажняване ( DRY),  отопление (HEAT),   и вентилация  (FAN).        

 
3. Индикатор за включен/ изключен климатик   

 
Появява се при натискане на бутона вкл./изкл. При повторнно натискане на 

същия бутон индикаторът угасва.      
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4. Индикатор за температурата 

 

 Показва стойността на настроената температура ( може да променяте 

стойностите на температурата в диапазона от 17˚ С до 31˚ С ) .Когато сте 

включили климатика на работен режим вентилация , индикаторът за 

температурата не е активен. 

 

 

5. Часовник  

 

Този индикатор показва текущото време (от 0 до 24 часа ). 

 

6. Индикатор за настройките на таймера 

 
Показва времето на започване и прекратяване на работа. 

 

7. Индикатор за активна функция заключване  

 

Появвява се при натискане на бутона LOCK. При повторно натискане на същия 

бутон този индикатор изчезва от дисплея. 

 

8. Индикатор за скоростта на вентилатора 

 

 Показва настроената стойност на скоростта на вентилатора. Може да се 

появява символа AUTO (автоматична скорост на вентилатора), както и 3 други 

степени на скоростта (ниска степен )  , MED (средна степен ) , HIGH (висока 

степен). Индикаторът за температурата показва  AUTO, когато сте избрали 

автоматичен работен режим или работен режим  вентилация. 

 

 

9. Индикатор за икономичен работен режим  

Някои модели климатици не разполагат с тази функция. 

 
Появява се при натискане на бутона за активиране на икономичен работен 

режим. Изчезва от дисплея при повторно натискане на същия бутон. 

 

 

Забележка: На илюстрацията са показани всички възможни индикатори с цел да се 

обясни на кои функции на климатика съответстват.В действителност, когато 

климатикът работи са активни индикаторите само на предварително зададените 

функции. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 
Разположение на дистанционното управление  

 

 За да няма проблеми при изпращането и приемането на сигнали, 

разстоянието между дистанционното управление и  вътрешното тяло не 

трябва да надвишава 8 метра. 

 Когато сте настроили таймера, дистанционното управление изпраща сигнал 

до вътрешното тяло автоматично в предварително настроения час.Ако 

дистанционното управление се намира на място, от където вътрешното тяло 

трудно приема излъчения сигнал, климатикът може да започне работа 15 

минути по-късно от предварително настроения час. 

 

 

 ВНИМАНИЕ  
                                         

 Климатикът ще започне работа, само ако пердета, врати или други предмети 

не блокират изпратения от дистанционното управление сигнал. 

 

 Не разливайте течности върху дистанционното управление. Не излагайте 

дистанционното управление на директна слънчева светлина или други 

топлинни източници. 

 Ако инфрачервения сензор на вътрешното тяло е изложен на директна 

слънчева светлина , могат да се появят неизправности в работата на 

климатика. 



 Ако се появят смущения от други електрически уреди, преместете ги или се 

свържете с Вашия дилър. 

 

 

 

Смяна на батериите  

 

 
 

Дистанционното управление работи с 2 сухи алкални батерии (RO3/LRO3 х 2). 

 

1. Плъзнете капачката на дистанционното управление.Сменете старите 

батерии с нови. 

 

2. След като извършите тази първа стъпка, натиснете бутона рисет (reset). 

 

 

3. Преди да поставите обратно капачката на дистанционното управление, 

проверете дали символът  0: 00 се е появил върху дисплея и дали двете 

точки мигат. 

 

 След като смените батериите, настройте часовника на дистанционнното 

управление. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ  

 

 Когато сменяте батериите, не слагайте вече използвани батерии или 

различен вид батерии от указаните в това ръководство. В противен случай 

могат да се появят неизправности в работата на климатика. 

 Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от 

време, махнете батериите. В противен случай, ако батериите изтекат, това 

може да предизвика неизправности в работата на дистанционното 

управление. 



 Средният срок на годност на батериите е приблизително половин година.      

 Ако при изпращане на сигнал от дистанционното управление , не чуете 

звука, индикиращ приемането на сигнала от вътрешното тяло, сменете 

батериите. 
 

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА 

 

Преди да пуснете климатика в експлоатация, настройте часовника на 

дистанционното управление като следвате инструкциите, описани по –

долу.Дисплеят на дистанционното управление ще показва точно време  независимо 

от това дали климатикът работи или не . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Първоначална настройка на часовника 

 

Когато заредите дистанционното управление с батерии, символът 0:00 се появява 

върху неговия дисплей и двуеточието мига. 

 

1. Бутон за настройка на точно време 

 

 Натиснете този бутон, за да настроите точно време      

 

        Напред 

        Назад 

 



При всяко натискане на този бутон, премествате часа с 1 минута напред или назад в 

зависимост от това кой бутон натискате. Колкото по – бързо натискате бутона, 

толкова по бързо се сменят стойностите на настройката. 

 

2. Бутон ОК 

 При натискане на този бутон, индикаторът за часовника престава да мига и 

часовникът започва да показва точното време. 

 

3. Повторни сверяване на часовника 

 

 Натиснете бутона за настройка на часовника.  Символът  0: 00 се е появява 

върху дисплея и двуеточието започва да мига. Направете новите настройки 

като повторите стъпки 1 и 2 , описани в секцията за първоначална настройка 

на часовника.  

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ  
 

Статичното електричество или други фактори могат да върнат часовника в 

първоначалното му състояние преди настройката на точното време. (символът   

0: 00 се е появява върху дисплея и двуеточието започва да мига).Ако се появи този 

проблем, сверете часовника отново. 

 

 

ФУНКЦИИ  НА БУТОНА LOCK  И РИСЕТ БУТОНА 

 

 
 

 
1. Когато натиснете този бутон, всички направени до този момент настройки 

се заключват. Бутоните на дистанционното управление стават неактивни, с 

изключение на бутона за заключване LOCK.Използвайте този бутон, когато 



не искате направените до този момент  настройки да бъдат сменени 

случайно. 

 

2. При натискане на този бутон, всички направени до този момент се анулират 

и настройките връщат първоначалните си стойности.Часовникът мига 

(появява се 0:00). Индикаторът за работен режим показва AUTO 

(автоматичен работен режим). Индикаторът за скоростта на вентилатора  

също показва AUTO, а индикаторът за температурата показава стойността 

от 24 ˚ С. 

 

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА 

 

Когато изберете автоматичен работен режим, климатикът автоматично избира  

работния режим охлаждане, отопление (климатиците с единствен работен режим 

охлаждане не могат да работят в режим отопление)  или вентилация,  в зависимост 

от температурата на помещението. 

След като сте избрали режима на работа, работните условия се  запазват в паметта 

на климатика. При натискане на бутона вкл./изкл., климатикът ще започне работа 

със същите настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активиране на автоматичен работен режим 

 

 
 

Индикаторът за работен режим върху дисплей панела на вътрешното тяло мига 

 

1. Бутон за смяна на работния режим 

Изберете AUTO (автоматичен работен режим) 



 

2. Бутон за настройка на температурата  

Настройте стойността на температурата .Най- разумната и подходяща стойност на 

температурата се намира в диапазона от 21˚ С  до 28˚ С . 

 

3. Бутона вкл./изкл. 

Натиснете този бутон, за да включите климатика.Индикаторът за работен режим 

върху дислей панела на вътрешното тяло светва. Режимът на работа се избира 

автоматично  взависимост от стайната температура и климатикът започва работа 

след приблизително 3 минути. 

 

Прекратяване на автоматичния режим на работа  

 

1. Бутона вкл./изкл. 

2. Натиснте този бутон, за да изключите климатика.. Ако не сте доволни от работа 

на климатика в режим auto (автоматичен работен режим), може да направите 

съответните настройки ръчно. 

3. Когато избирате автоматичен работен режим , не трябва да настройвате 

скоростта на вентилация. Индикаторът за скоростта на вентилатора показва auto 

и скоростта на вентилатора е избрана автоматично. 

 

 

РАБОТЕН РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ/ВЕНТИЛАЦИЯ 

 

 
 

Старт 

Включете климатика в електрическото захранване. В този момент индикаторът за 

работен режим върху дисплей панела на вътрешното тяло започва да мига. 

 

1. Бутон за смяна на работния режим 

Изберете режим охлаждане (cool), отопление (heat) (климатиците с единствен 

работен режим охлаждане не могат да работят в режим отопление )  или 

вентилация ( fan only).  



 

2. Бутон за настройка на температурата  

Настройте стойността на температурата. 

За режим охлаждане най – разумната стойност на температурата трябва да е по-

висока от или равна на   21˚ С . 

За режим отопление най-разумната стойност на температурата трябва да е по-ниска 

от или равна на  28 ˚ С . 

 

3. Бутон за настройка скоростта  на вентилатора 

Може да избирате между няколко различни степени на вентилация:   AUTO 

(автоматична скорост на вентилатора), както и 3 други степени на скоростта (ниска 

степен )  , MED (средна степен ) или  HIGH (висока степен). 

 

4. Бутон вкл./изкл. 

 

Натиснете този бутон, за да включите климатика. Индикаторът за работен режим 

върху дислей панела на вътрешното тяло светва.Работният режим се избира 

взависимост от стайната температура. Климатикът започва работа след 

приблизително 3 минути (ако изберете работен режим вентилация, климатикът 

започва работа веднага. 

 

Стоп 

Бутон вкл./изкл. 

Натиснете този бутон, за да изгасите климатика. 

В режим вентилация не може да настройвате стойността на температурата.Поради 

тази причина, за да изберете работен режим вентилация, извършете стъпки 1,3 и 4. 

 

 

РАБОТЕН РЕЖИМ ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ 

 

 
Старт 

Включете климатика в  електрическото захранване. . В този момент индикаторът за 

работен режим върху дисплей панела на вътрешното тяло започва да мига. 

1. Бутон за смяна на работния режим 



Изберете режим обезвлажняване. 

 

 

2. Бутон за настройка на температурата  

Натиснете бутона за настройка  стойността на температурата. Индикаторът за 

скоростта на вентилатора показва auto.Скоростта на вентилатора на вътрешното 

тяло ще бъде автоматично настроена на степента  low (ниска скорост на 

вентилация). 

 

 

3. Бутон вкл./изкл. 

 

Натиснете този бутон, за да включите климатика. Индикаторът за работен режим 

върху дислей панела на вътрешното тяло светва. Климатикът ще  започне  работа 

след приблизително 3 минути. 

 

Стоп 

Бутон вкл./изкл. 

Натиснете този бутон, за да изгасите климатика. 

 

 

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА 

 

 
 

 

1. Бутон за настройка на таймера  

Натиснете бутона ON TIMER  или OFF TIMER.  

Настройката на таймера се показва заедно с осветен индикатор за започване или 

прекратяване на работа. В този момент двуеточието от индикатора за настройка на 

таймера мига. 

 



2. Бутон за настройка на часа 

Натиснете този бутон, за да настроите часа  за започване/прекратяване на работата. 

 

При всяко натискане на един от двата бутона , часът се променя с 10 минути  

напред или назад взависимост от това  кой бутон сте избрали.Колкото по бързо 

натискате бутона, толкова по бързо се сменя настройката на часа. 

 

3. Бутон ОК  

Натиснете този бутон, за да запаметите направената настройка на 

таймера.Проверете дали индикаторът за активен таймер е осветен  върху дисплей 

панела на вътрешното тяло. 

 

4. Анулиране 

Натиснете този бутон, ако искате да анулирате направената настройка на таймера. 

 

Промяна 

За да направите някаква промяна в настройката на таймера, повторете  стъпки 1,2, 

и 3. 

 

 

 ВНИМАНИЕ  
 

 

 Когато настроите таймера, дистанционното управление автоматично 

изпраща сигнал към вътрешното тяло в настроения час.Поради тази причина 

винаги оставяйте дистанционното управление на място, от което може 

безпроблемно да изпрати сигнала до вътрешното тяло. 

 Настройката на таймера важи само за период от 24 часа. 

 

 

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА: ПРИМЕРИ 

 

Настройка на времето за прекратяване на работа  (OFF TIMER) 

 

РАБОТА                  СТОП 

 

Тази настройка е изключително полезна, когато  настъпи време за сън. Може да 

зададете часа, в който климатикът автоматично ще  прекрати работа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕР 

 

 
 

 

За да прекрати климатикът работа в 23:00 часа , извършете следните операции: 

 

1. Натиснете бутона  TIMER OFF.  

2. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  OFF TIMER покаже часа 23:00. 

3. Натиснете бутона ОК. 

 

Настройка на времето за започване на работа (ON TIMER) 

 

 
 

СТОП                 РАБОТА 

 

Тази функция е изключително полезна, в момента в който се събуждате сутрин или 

се прибирате вкъщи.Климатикът автоматично ще започне работа в часа,  в който 

сте му задали. 

 

 

ПРИМЕР: 

За да започне климатикът работа в 6:00, извършете следните операции: 

1. Натиснете бутона за настройка на времето за  започване на работа. (ON 

TIMER). 

 

2. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  ON TIMER покаже 6: 00. 

 

3. Натиснете бутона ОК. 

 



Едновременна настройка на времето за започване и прекратяване на работа 

 

 

OFF TIMER  ON TIMER 

 

Работа  Стоп  Работа 

 

Тази функция е исключително полезна, когато искате климатикът автоматично да 

спре работа  след като сте си легнали и  автоматично да започне работа преди да 

сте  се събудили сутрин. 

 

 
 

Пример: 

За да спре климатикът автоматично работа в 23: 00 часа и да започне автоматично 

работа в 6:00 часа, извършете следните операции: 

 

1. Натиснете бутона  TIMER OFF  

2. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  OFF TIMER покаже часа 23:00. 

3. Натиснете бутона за настройка на времето за  започване на работа. (ON 

TIMER). 

 

4. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  ON TIMER покаже 6: 00. 

 

5. Натиснете бутона ОК. 

 

ON TIMER  OFF TIMER 

 

Стоп  Работа  Стоп 

 

Може да използвате тази опция, ако искате климатикът автоматично да започне 

работа, когато се събуждате сутрин и автоматично да прекратява работа в момента, 

в който излизате от вкъщи. 

 

Пример: 

За да започне климатикът автоматично  работа в 6:00 часа на следващата сутрин и 

автоматично да прекрати работа в 8:00 часа, извършете следните операции: 

 

1. Натиснете бутона  TIMER ON.  



2. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  ON TIMER покаже 6:00 часа . 

3. Натиснете бутона за настройка на времето за  прекратяване  на работа. (OFF 

TIMER). 

 

4. С помощта на бутона за настройка на часа, променяйте неговата стойност, 

докато индикаторa за  OFF TIMER покаже 8: 00 часа. 

 

5. Натиснете бутона ОК. 

 

 Коя от двете функции ON TIMER   или OFF TIMER ще бъде активирана 

първа, зависи от текущото време в този момент. 

 

Ако за функциите ON TIMER   и OFF TIMER сте задали  един и същи час, 

таймерът не може да работи правилно.Климатикът също може да спре работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ  НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК 

 

 



 
 

 Настройте посоката на въздушния поток правилно.Неправилното насочване 

на въздушната стръя може да причини дискомфорт и непостоянна стайна 

температура. 

 Настройте вертикалната посока на движение на  въздушния поток с 

помощта на дистанционното управление. 

 Настройте ръчно хоризонталната посока на движение на въздушния поток. 

 

Вертикално насочване на въздушната струя 

 

Климатикът автоматично настройва  вертикалната посока на движение на 

въздушния поток в зависимост от избрания работен режим. 

 

За да насочите въздушнта струя в посоката, избрана от Вас, извършете 

следните операции: 

 

Може да променяте посоката на движение на въздушния поток само докато 

климатикът работи. Продължително натискайте бутона от дистанционното 

управление за смяна посоката на въздушния поток (AIR DIRECTION ), за да 

преместите жалузите в желаната от Вас позиция. 

 

 Може да променяте позицията на жалузите само в определени граници. 

 

 При следващи операции , посоката на движение на въздушния поток е 

автоматично настройвана  на предварително зададената позиция, само с 

натискане на бутона за смяна посоката на движение на въздушния поток. 

 

 

За да завъртите автоматично жалузите, извършете следните операции: 

 



Преди да започнете тези операции, уверете се , че климатикът работи. Натиснете 

бутона SWING от дистанционното управление. 

 

 За да прекратите автоматичното завъртане на жалузите , натиснете бутона 

SWING отново. 

 За да смените посоката на движение на въздушния поток натиснете бутона 

AIR DIRECTION. 

 

 

 ВНИМАНИЕ  
 

 

 
 

 Бутона за настройка  посоката на движение на въздушния поток  (AIR 

DIRECTION) и бутона SWING не са активни, когато климатикът не  работи 

(дори в ситуациите когато е настроена функцията за започвнане работа на 

климатика в определен час (ON TIMER).  

 

 

 

 

  Не е препоръчително климатикът да работи за дълъг период от време  в 

режим охлаждане или обезвлажняване , когато въздушната струя е насочена 

надолу към пода на помещението. В противен случай, може да започне 

процеса на конденз върху повърхността на вертикалните жалузи и в 

последствие вътрешното тяло ще започне да капе. 

 

 
 

 Не се опитвайте да променяте  позицията на вертикалните жалузи  ръчно.За 

тази цел винаги използвайте бутона за смяна посоката на движение на 

въздушния поток (AIR DIRECTION ).Ако се опитате да смените ръчно 

позиция на вертикалните жалузи, може да причините неизправности в 



тяхната работа. При неизправност в работата на вертикалните жалузи, 

спрете климатика незабавно и го рестартирайте. 

 

Когато рестартирате климатика, вертикалните жалузи може да не се движат за 

приблизително 10 секунди.    

 

 

Инструкции за безопасност 

За да предотвратите евентуална повреда трябва да спазвата стриктно следните 

инструкции: 

  Никога не монтирайта , демонтирайте или премествайте която и да е част на 

климатика сами . 

  Неправилният монтаж може да предизвика изтичане на вода , електрически удар , 

пожар. 

   Производителят не носи никаква отговорност за щети , причинени от неправилен 

или неоторизиран монтаж . 

   Климатикът трябва да бъде инсталиран така , че достъпът до него да бъде 

възможен . 

  Включете правилно в електрическата мрежа , в противен случай се излагате на 

опасност от ел. шок или  пожар на инсталацията  

Никога не включвайте или изключвайте климатика чрез контакта на ел. мрежа . 

Не увреждайте и в никакъв случай не използвайте за включване повреден кабел  

Ако захранващият кабел е наранен  или прекъснат , той може да бъде сменен само 

от оторизиран сервиз . 

Никога  не използвайте за включването на тзи уред удължител или разклонител. 

Никога не пипайте климатика с мокри ръце . 

Никога не пъхайте какъвто и да е предмет в жалузите на климатика. 

Не се излагайте дълго и директно на студената въздушна струя . 

Ако усетите странна миризма ,дим или чуете несвойствен шум от климатика , 

веднага го изключете от ел. мрежа  или отвъртете бушона. 

Когато махнете въздушния филтър на външното тяло , не пипайтес голи ръце 

металните части. 

Не почиствайте климатика с помощта на вода дори и когато е изключен . 

Винаги се грижете да има добра вентилация , когато използвата климатика 

едновременно с газова печка или печка с твърдо гориво. 

Когато почиствате климатика винаги предварително го изключвайте от ел. мрежа 

или отвъртете бушона 

Никога не поставчйте клетката на домашния си любимец или саксия със стайни 

цветя на пряко излагане на въздушната струя на климатика . 

Не стъпвайте върху вътрешното тяло и не поставяйте върху тях каквото и да било . 

Не си пъхайте ръце между жалузите на вътрешното тяло по време на работа. 

Когато няма да използвате климатика дългго време , изключете климатика . 

Уверете се , че сте в стабилно положение , преди да пипате климатика при 

почистване . 

Не използвайте климатика за да сушите или охлаждате  или  сушите дрехи , храна 

или др.  



Не оставайте климатика да работи , когато е изложен на атмосферни влияния – 

например при отворен прозорец 

 

 

 


