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В него ще намерите полезни съвети за това как да използвате и поддържате 
правилно вашият климатик. Малко превантивни мерки биха могли да ви спестят 
много време и пари при употреба на климатика, както и да удължат живота му. 
Ще намерите решения на често срещани проблеми при употреба без да се налага 
да се обаждате в сервиз. 



 
 
 
 
 

Внимание 
• Свържете се оторизиран сервиз за ремонт и поддръжка на това устройство 
• Свържете се с квалифициран персонал за инсталация на устройството 
• Климатикът не би следвало да се използва от деца или инвалиди без наблюдение 
• Наблюдавайте децата си за да сте сигурни, че не си играят с климатика 
• Ако се налага смяна на захранващият кабел, потърсете оторизиран специалист 
• Инсталацията се извъшва съгласно с националните стандарти от оторизиран 

персонал  
 
 
 
 

 
 
Инструкции за безопасност 
 
За да се избегнат наранявания на потребителя и повреди на собствеността, следвайте 
инструкциите. 
Неправилно използване в следствие от игнориране на инструкциите може да доведе до 
наранявания и щети. Сериозността на инструкциите е класифицирана както следва. 
 

 Символът предупреждава за опасност от смърт или 
сериозни наранявания. 

 Символът предупреждава за възможни наранявания или 
повреда на собственост. 

 Никога не правете това! 



 Винаги правете това! 
 
 
 

 Винаги правете това! 
• Вашия климатик трябва да се използва така, че да не се излага на влага, 

кондензация, места, където може да бъде напръскан с вода и др. Никога не 
монтирайте климатика на места, където може да падне във вода или други 
течности. Ако все пак това се случи изключете незабавно уреда от захранването. 

• Винаги премествайте вашия климатик в вертикално положение и го монтирайте 
на стабилна, равна повърхност. 

• Винаги изключвайте уреда като не го използвате. 
• Винаги се обръщайте към квалифициран специалист ако имате нужда от 

поправка на уреда, както и ако имате проблем със ел. захранване или с 
контактите. 

• Винаги оставяйте поне по 30 см. разстояние около уреда от завеси, щори,мебели,  
др. 

 
 
 

 Никога не правете това! 
• Никога не използвайте климатика в мокри или влажни помещения като 

банята. 
• Никога не пипайте уреда с мокри ръце или кърпа 
• Никога не натискайте копчетата на контролния панел с нещо друго освен с 

ръка. 
• Никога не премахвайте капаците на уреда. 
• Не използвайте уреда ако не работи както трябва. Веднага се обърнете към 

квалифициран специалист. 
• Никога не включвайте и изключвайте уреда директно от контакта. 

Използвайте копчета за включване и изключване на контролния панел. 
• Не използвайте разяждащи препарати за почистване на уреда. 
• Не монтирайте климатика в близост до  уреди, които могат да изпускат 

алкохолни изпарения, газ и др. 
• Не позволявайте на деца да работят с уреда. 
• Не използвайте уреда за други цели, освен за тези описани в настоящото 

упътване. 
 
               Спестяване на електроенергия 
 

• Използвайте уреда в помещения с подходяща кубатура. 



• Монтирайте уреда така, че нищо да не пречи н въздушния поток. 
• Пазете уреда от директно слънчево греене или от източници излъчващи топлина. 
• Почиствайте редовно филтрите. 
• Затваряйте прозорците и вратите когато уреда работи. 

 
 
За да постигнете оптимални резултати при работата на вашия климатик, моля спазвайте 
следната таблица за температурите : 
 
 
MODE СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА 
COOL ≥ 17°С / 62°F 
DRY ≥ 13°C / 54°F 
HEAT ≤ 30°C / 86°F 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Уверете се, че електрозахранването е подходящо за вашия уред. 
Уверете се, че вашия климатик е заземен. 
 
Препоръчителни инструменти за монтиране на прозоречните принадлежности : 

• Отверка (Среден размер) 
• Рулетка или линия 
• Нож или ножица 
• Трион или принадлежност за рязане на стъкло ( В случай, че стъклените 

части не пасват) 
 
 
            ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО 

• Уверете се, че захранването е подходящо за нормалното функциониране на 
вашия уред. 

• Уверете се, че климатика е заземен подходящо. 
 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
 

 - Маркуч и адаптор В – 1 бр. 
 

                     - Адаптор В – 1 бр. 
          

                         - Стенен адаптор – 1 бр. 
 



    - Винтове и дюбели – 4 бр. 
 

                           - Плъзгач за стъклените принадлежности – 1 бр. 
 

                   - Дистанционно управление – 1 бр. 
             

                        - Батерии – 2 бр. 
 
 
           ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
 
ПРЕДНА ЧАСТ 
 

 
 

1. Панел за управление 
2. Хоризонтални жалузи ( автоматично движение) 
3. Дръжка ( от двете страни) 
4. Приемник за сигнала от дистанционното управление 
5. Автоматично плъзгащ се панел 

 
ЗАДНА ЧАСТ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

6. Горен въздушен филтър 
7. Изход за въздуха 
8. Колело 
9. Вход за въздуха 
10. Отточна тръба 
11. Вход за въздуха 
12. Долен въздушен филтър 
13. Долна тава за оттичане 
14. Маркуч 

 
   ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ  
 
Този климатик може да се управлява както ръчно, така с помощта на 
дистанционното управление. 
 
 
    ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИКА 
 
 

 
 

1. Бутон нагоре и надолу  
Използва се за нагласяване (увеличаване и намаляване) на температурата. 
Нагласяването става с по 1°С (нагоре или надолу) и между 17°С ~ 30°С. 
Може да нагласявате таймера между 0~24 ч. 
 
2. SWING бутон 
Използва се за да нагласите движението на жалузите на желаната позиция 
ръчно или автоматично. 
 
3. MODE бутон 



Използва се за да нагласите уреда на желаната програма. Всеки път като 
натиснете този бутон може да избирате някоя от следните програми на работа 
на вашия уред : AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN. 
 
4. POWER бутон 

       Използва се за включване и изключване на климатика 
 

5. FAN бутон 
Използва се за да нагласите желаната скорост на въздушния поток. Може да 
избирате между 4 различни степени : LOW, MED, HIGH, AUTO. Когато 
нагласите вашия уред на AUTO програма всички светлинни индикатори ще 
изгаснат. 
 
6. SLEEP бутон 
Използва се за нагласяване на уреда на SLEEP програма. 
 
7. TIMER бутон 
Използва се за нагласите AUTO ON време за стартиране и AUTO OFF време за 

спиране. Нагласете с помощта на и . 
 
8. Дисплей 
Показва нагласената температура в °С . Когато климатика работи в програма 
DRY и FAN показва температурата в помещението. 
 
 
КОДОВЕ С ГРЕШКИ НА КЛИМАТИКА 
 
Е1 – Грешка на сензора за определяне на температурата в помещението. 
Изключете уреда от захранването и го включете отново. Ако грешката се 
появи отново потърсете оторизиран сервиз. 
Е2 – Грешка на сензора за изпаряване. Изключете уреда от захранването и го 
включете отново. Ако грешката се пови отново се обърнете към оторизиран 
сервиз. 
Е4 – Грешка при работа на дисплей панела. Изключете уреда от захранването 
и го включете отново. Ако грешката се пови отново се обърнете към 
оторизиран сервиз. 
Е5 – Нарушени е при работа на AUTO SLEEP панела. Изключете уреда от 
захранването и го включете отново. Ако грешката се пови отново се обърнете 
към оторизиран сервиз. 
Р1 – Задната тава на уреда е пълна – Свържете отточната тръба и отстранете 
събралата се вода. 
Е0 – Грешка на самия уред. Изключете уреда от захранването и го включете 
отново. Ако грешката се пови отново се обърнете към оторизиран сервиз. 
 
 
СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ  НА ДИСПЛЕЯ 
 

Свети когато уреда е включен. 



Свети когато функцията за заключване е включена. 
 

Свети когато уреда е нагласен на програма TIMER ON. 
 

 Свети когато уреда е нагласен на програмата TIMER OFF. 
 

 Свети когато уреда е нагласен на програма FOLLOW ME. 
 

  Свети когато уреда е нагласен на програма SLEEP. 
 

  Свети когато уреда е нагласен на програма FRESH от дистанционното         
           управление. 
 
 
 ФУНКЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ 
 
Натиснете и задръжте бутоните SWING и MODE едновременно в продължение 
на три секунди, автоматичната плъзгаща програма ще бъде блокирана. За да я 
отблокирате натиснете двата бутона отново и задръжте за още три секунди. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВНЕ НА COOL ПРОГРАМАТА 
 

• Натискайте бутона  MODE докато индикатора за COOL  програмата не 
светне. 

• Натиснете ADJUST бутона или  за да изберете желаната от 
вас температура. Може да нагласите температурата между 17°С - 30°С. 

• Натиснете копче FAN SPEED за да изберете скоростта на въздушния 
поток. 

 
       ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА HEAT ПРОГРАМАТА 
 

• Натиснете бутон  MODE докато индикатора за HEAT програмата 
не светне. 

• Натиснете ADJUST бутона или  за да изберете 
желаната от вас температура. Може да нагласите температурата 
между 17°С - 30°С 

• Натиснете копче FAN SPEED за да изберете скоростта на 
въздушния поток. 

 
 

    
 



 DRY ПРОГРАМА 
 

• Натиснете бутон  MODE докато индикатора за DRY програмата не 
светне. 

• С помощта на тази програма може да нагласявате скоростта на 
въздушния поток както и температурата 

• Винаги затваряйте вратите и прозорците в помещението. 
 
 

AUTO ПРОГРАМА 
 

• Когато уреда е нагласен на тази програма той сам регулира 
температурата в помещението  в зависимост на коя програма е 
включен. 

• Когато уреда работи в тази програма не можете да нагласявате 
скоростта на въздушния поток. 

 
FAN ПРОГРАМА 
 

• Натиснете бутон  MODE докато индикатора за FAN програмата не 
светне. 

• Натиснете бутон FAN SPEED за да изберете скоростта на въздушния 
поток. 

 
ПРОГРАМА TIMER 
 

• Когато уреда е включен, първо натиснете бутон TIMER. Ще 
светне индикатор TIMER ОFF. 

• Натиснете бутон TIMER ONN. 

• Натиснете и задръжте или за да нагласите 
автоматично време от 0.5 – 10.00 ч. и след това с по 1ч. до 24ч. 
Контролната програма ще отброява времето до старта. 

• Нагласявайки уреда на ON или на OFF ще анулира настройките 
на AUTO START. 

• Ако се появят грешките Е1 или Е2 настройките на таймер 
програмата също ще бъдат отменени. 

 
 

FOLLOW ME ПРОГРАМА ( за някои модели) 
 

• Тази програма може да се активира само от дистанционното 
управление. 

• За да я активирате насочете дистанционното управление към уреда и 
натиснете бутон FOLLOW ME. Ще се появи светлинен индикатор, че 
уреда получава сигнал от дистанционното. То ще продължава да 
изпраща сигнали до момента в който не натиснете FOLLOW ME 
бутона още веднъж.  Ако уреда не получава сигнали в продължение 
на 7 мин. ще чуете изсвирване, което ще покаже, че FOLLOW ME 
програмата е приключила. 



• На екрана на дистанционното се изписва температурата в 
помещението. Можете да видите температурата в помещението и ако 
натиснете бутон FAN ONLY. Тя ще се изпише на дисплея на уреда. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                               
 
 
 
 

ПРОГРАМА  ION 
 
Тази програма може да бъде активирана само от дистанционното 
управление. 



С помощта на тази програма уреда излъчва аниони, които прочистват 
въздуха в помещението от полени и прах. 
 
 
ПРОГРАМА SLEEP 
Натискайки този бутон ще нагласите уреда да увеличава или да намалява 
температурата в помещението с по 1° на 30 мин. Температурата ще се 
променя следващите 7 часа. 
 
ПРОГРАМА ЗАКЛЮЧВАНЕ 
 
Натиснете и задръжте бутони SWING и MODE едновременно за 3 секунди за 
да заключите панела. Той няма да се плъзга дори когато уреда е изключен. 
 
 
ВНИМАНИЕ 
 
Този уред е направен така, че панела да се плъзга автоматично. Когато 
включите уреда панела сам ще се плъзне. Когато го изключите панела 
автоматично ще се затвори. Внимавайте да не прещипете пръстите си и се 
уверете, че деца нямат достъп до уреда. 

 
 
 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ 
 
 При спиране на тока уреда автоматично ще се изключи. При        
            възстановяване на електрозахранването зададената програма ще продължи  
 от там, където е спряла. 
 
 След като уреда е спрял не може да бъде рестартиран в следващите три   
 минути. Това е за защита на уреда.  
 
 
 НАГЛАСЯВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК 
 
 Жалузите се нагласяват автоматично. 
 

• Когато включите уреда жалузите ще се отворят до край. Натиснете бутон 
SWING на дистанционното управление за да нагласите на автоматично 
движение на жалузите. 

• Жалузите ще започнат да се движат автоматично нагоре надолу. 
 
 

 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
 
 

 



                           
 
 

                   
 
 

   
 
 

• Климатика трябва да се инсталира на абсолютно равна повърхност за да 
се избегнат вибрации. За по-голяма сигурност монтирайте климатика на 
равен под, който е достатъчно здрав за да не поддаде под тежестта на 
уреда. 

• Оставете поне по 30 см. от всяка страна на уреда. Това е гаранция за 
добра работа на вашия климатик. 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
  
 
ИНСТАЛИРАНЕ НА ТРЪБИТЕ 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
Тръбите трябва да се монтират в съответствие с модела на климатика           
( моля разгледайте  картинките) 
 

COOL програма ИНСТАЛИРАНЕ 
FAN  програма ПРЕМАХВАНЕ 

 
 
ПРЕМАХВАНЕ НА СЪБРАЛАТА СЕ ВОДА – ДРЕНАЖ 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

• Отстранете капачката от задната страна на уреда и монтирайте 
накрайника за отводняване. За моделите без накрайник просто 
поставете маркуча в отвора ( проследете указанията на картинките) 

• Когато тавата за вода се напълни ще чуете звуков сигнал. След него 
уреда автоматично ще спре да работи. Внимателно изсипете 
събралата се вода.  

• Рестартирайте уреда докато символа „Р1” не изчезне. Ако грешката 
не се изчисти се обадете в сервиз. 

 
 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
 

• Уверете се, че уреда е изключен от захранването преди да го 
почиствате. 

• Използвайте мека кърпа за да почистите уреда. 
• Не използвайте абразивни или разяждащи препарати. 
• Внимавайте да не намокрите уреда. 

 
 

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР 
 

• Почиствайте въздушния филтър най-малко 2 пъти месечно за да сте 
сигурни, че климатика ще работи без проблеми. 

• Уреда има два филтъра.  Моля проследете указанията на 
картинките. 

• Измийте филтрите с топла вода. Хубаво ги изплакнете и изсушете 
преди да ги монтирате отново. 

 
 

 
 



                                  
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 
 

ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 
Уреда не се включва при 
натискане на ON/OFF 
бутон 

- Р1 се изписва на 
дисплея 
 
- Стайната темп. е по-
ниска от нагласената. 

- Прекалено много вода в 
долната тава на 
климатика 
- Нагласете 
температурата 

Не охлажда достатъчно - Вратите или прозорците 
в стаята не са затворени 
хубаво. 
- Има източници 
излъчващи топлина в 
помещението 
- Тръбите не са свързани 
както трябва 
- Уреда не е нагласен на 
ниска температура. 
- Въздушния филтър е 
задръстен с прах. 

- Уверете се, че 
прозорците и вратите са 
затворени. 
- Преместете източниците 
от помещението ако е 
възможно. 
- Уверете се, че всичко е 
свързано правилно. 
- Нагласете нужната 
температура. 
- Почистете филтъра. 
 

Шум или вибрации - Уреда не е поставен на 
равна повърхност или 
нивелиран 

- Монтирайте уреда на 
равна и нивелирана 
повърхност по 
възможност 

Гъгнещи звуци - Идващи от задната част 
на уреда 

- Това е нормално 

 


