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ACXF55-19370

Model No.
Indoor Unit 
CS-Z25UFEAW
CS-Z35UFEAW
CS-Z50UFEAW
CS-MZ20UFEA

Outdoor Unit
Single Split (R32)
CU-Z25UBEA
CU-Z35UBEA
CU-Z50UBEA

* Outdoor Unit
Multi Split (R410A)
CU-2E12SBE
CU-2E15SBE
CU-2E18SBE

* Outdoor Unit
Multi Split (R32)
CU-2Z35TBE
CU-2Z41TBE
CU-2Z50TBE

Operating Instructions
Air Conditioner

 

Instruções de funcionamento
Aparelho de ar condicionado

2-23

Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual 
de utilização e guarde-o para future referência.
As Instruções de Instalação inclusas devem ser guardadas e 
o instalador deve-as ler antes de efetuar a instalação.
O controlo remoto encontra-se na embalagem da unidade 
interior e é removido pelo instalador antes da instalação.
* Consulte o representante autorizado para validar a 

conectividade.

Инструкции за работа
Климатик

24-45

Преди да задействате климатика, моля, прочетете внимателно 
инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки.
Включеното ръководство за монтаж трябва да се съхранява и 
прочете от монтажника преди извършване на монтажа.
Дистанционното управление е опаковано във вътрешния уред 
и следва да се извади от монтажника преди извършване на 
монтажа.
* Моля, обърнете се към оторизиран дилър относно 
валидността на връзките.

Kullanım Kılavuzu
Klima

46-67

Üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu çalıştırma talimatlarını 
dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak üzere muhafaza 
ediniz.
Ekli Kurulum Talimatları kurulumu yapacak kişinin elinde 
bulunmalı ve kurulumdan önce okunmalıdır.
Uzaktan kumanda iç ünite ile paketlenmiştir ve kurulumdan 
önce kurulumu yapacak kişi tarafından çıkarılmalıdır.
* Bağlantı doğrulaması için yetkili bayiye danışınız.

Upute za rad
Klimatizacijski uređaj

68-89

Prije rada s jedinicom, pažljivo pročitajte ove upute za rad i 
čuvajte ih za buduće potrebe.
Instalater prije instaliranja treba čuvati i pročitati priložene 
upute za ugradnju.
Daljinski upravljač je spakiran u unutarnjoj jedinici i instalater 
ga uklanja prije instalacije.
* Molimo vas da se obratite ovlaštenom zastupniku za 

potvrdu povezivosti.
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Възможност за свързване 
на климатична система с 
едно вътрешно тяло или 
с няколко вътрешни тела 
според нуждите Ви.
За всички функции на продукта, 
вижте каталога.

Конзолата, проектирана за дискретно интегриране в
стени, предоставя максимален комфорт без
намаляване на производителността.

Бърз справочник
Поставяне на 
батериите

1

2
3

1   Издърпайте 
задния капак на 
дистанционното 
управление.

2   Поставете AAA или R03 
батерии.

3   Затворете капака.

A Настройка на 
часовника

1   Натиснете CLOCK  и 
задайте  часа 2  .

• Натиснете CLOCK  и 
задръжте за около 5 сек., за 
да зададете показване на 
часа или в 12-часов (am/pm), 
или в 24-часов формат. 

2   Потвърдете SET .

Използвайте дистанционното 
управление на разстояние 
до 8 м от приемника на 
дистанционното управление на 
вътрешния уред.

POWERFUL

A

B

B
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Принадлежности
• Дистанционно управление
• 2 батерии AAA или R03
• Стойка на дистанционното 
управление

• 2 винта за стойката на 
дистанционното управление

Илюстрациите в това ръководство са 
предназначени само за разяснение 
и могат да се различават от 
действителния уред. Възможни са 
промени без предупреждение за 
бъдещи подобрения.

B Основни операции
1   Изберете желания 

режим, като 
натиснете MODE  .

DRY

AUTO HEAT

COOL

2   Натиснете ,
за да включите/
спрете работа.

• Моля, имайте 
предвид, че 
индикацията 

 се вижда на 
дисплея и можете 
да стартирате 
уреда. 

3   Настройка на желаната 
температура.

Нагоре

Надолу

Температурни диапазони: 
16.0 °C ~ 30,0 °C / 
60 °F ~ 86 °F.
• Натиснете и задръжте 

 за около 10 сек., 
за да превключите 
температурната скала 
между °C или °F.

Благодарим Ви, че закупихте 
климатик Panasonic.
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 Предпазни мерки
За да избегнете телесни повреди, нараняване 
на други хора или имущество, моля спазвайте 
следното: 
Неправилното функциониране поради 
неспазване на инструкциите може да причини 
щети или вреди, класифицирани както следва:
Уредът не е предназначен за използване от 
общия потребител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този знак 
предупреждава 
за опасност от 
смърт или тежки 
наранявания.

ВНИМАНИЕ

Този знак 
предупреждава 
за опасност от 
наранявания 
или 
имуществени 
щети.

Инструкциите, които трябва да се спазват, са 
класифицирани със следните символи:

Този символ обозначава 
съответното действие като 
ЗАБРАНЕНО.

Тези символи означават, 
че действията са 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вътрешен и външен модул

Уредът може да се използва от деца 
над 8 годишна възраст и лица с 
намалени физически, сетивни или 
психични способности или нямащи 
съответния опит и познания, ако са 
наблюдавани и инструктирани относно 
безопасното използване на уреда и 
разбират съответните рискове.
Деца не бива да играят с уреда. 
Почистване и поддръжка на уреда 
не бива да се извършва от деца без 
наблюдение.

Моля обърнете се към оторизиран 
дилър или специалист за почистване 
на вътрешните части, ремонт, монтаж 
или повторен монтаж на модула. 
Неправилните монтаж и употреба ще 
причинят теч, токов удар или пожар.

Потвърдете пред оторизиран дилър 
или специалист употребата на всеки 
указан тип хладилен агент. Употребата 
на друг тип хладилен агент, освен 
посочения, може да причини повреда 
на продукта, пръскане, нараняване и 
т.н.

Не използвайте средства за 
ускоряване на процеса на 
размразяване или за почистване, 
различни от тези, препоръчани от 
производителя.
Всеки неподходящ метод или 
използването на несъвместими 
материали може да причини повреда 
на продукта, пръскане и сериозно 
нараняване.

Забележка
Не слагайте предмети пред или в близост 
до вътрешните уреди, за да предотвратите 
неравномерно разпределение на 
въздушния поток.

HEPA Filter

HEPA Filter Изходен Изходен 
отвор за отвор за 
въздухвъздух

Входен отвор Входен отвор 
за въздухза въздух

Външна Външна 
частчаст

Изходен отвор за Изходен отвор за 
въздухвъздух

Входен отвор Входен отвор 
за въздухза въздух
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Не монтирайте модула в помещения 
с потенциално експлозивна или 
запалима атмосфера. В противен 
случай може да се стигне до пожар.

Не пъхайте пръстите си или 
други обекти във вътрешния или 
външния модул на климатика, 
въртящите се части могат да 
предизвикат наранявания.

Не докосвайте външния модул по 
време на гръмотевична буря, това 
може да доведе до токов удар.
Не се излагайте директно на студен 
въздух за продължителен период от 
време за да избегнете прекомерно 
охлаждане.

Не сядайте и не стъпвайте 
върху модула, тъй като 
случайно може да паднете.

Дистанционно управление
Не позволявайте на бебета и малки 
деца да играят с дистанционното 
управление, за да ги предпазите от 
случайно поглъщане на батериите.

Електрозахранване
Не използвайте 
модифициран кабел, 
свързван кабел, 
удължител или неуказан 
кабел, за да избегнете 
прегряване и пожар.

  

За предотвратяване на прегряване, 
пожар или токов удар:
• Не използвайте същия контакт за 
други уреди.

• Не работете с влажни ръце.
• Не пречупвайте захранващия кабел.
• Не работете с или не спирайте уреда 
чрез вкарване или изтегляне на 
щепсела.

Ако захранващият кабел е повреден, 
той трябва да се подмени от 
производителя, неговия сервизен 
агент или подобни квалифицирани 
лица, за да се избегне опасност.

Силно препоръчително е да се 
монтира заземителен автоматичен 
прекъсвач (ELCB) или устройство за 
диференциална защита (RCD), за да 
избегнете токов удар или пожар.

За предотвратяване на прегряване, 
пожар или токов удар:
• Вкарвайте щепсела правилно.
• Прахът по щепсела трябва да 
бъде избърсван със суха кърпа 
периодично.

Спрете да използвате продукта, 
когато възникне аномалия/повреда 
и извадете щепсела от контакта или 
изключете от копчето и автоматичния 
превключвател.
(Има риск от пушек/пожар/токов удар)
Примери за аномалия/повреда
• Заземителният автоматичен 
прекъсвач (ELCB) често се активира.

• Усеща се мирис на изгоряло.
• Чува се необичаен шум или уредът 
вибрира.

• Изтича вода от вътрешния уред.
• Кабелът или щепселът са 
необичайно горещи.

• Скоростта на вентилатора не може 
да се контролира.

• Уредът спира работа веднага, дори и 
да е включен да работи.

• Вентилаторът не спира, дори, ако 
уредът е спрял да работи.
Веднага се свържете с местния 
търговец за поддръжка/ремонт.

Това оборудване трябва да е 
заземено, за да се предотврати токов 
удар или пожар.

Избегнете токов удар чрез изключване 
на захранването и щепсела:
 -Преди почистване или обслужване.
 -Когато удължителят не се използва, 
или
 -При необикновено силна 
гръмотевична активност.
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 Предпазни мерки

ВНИМАНИЕ
Вътрешен и външен модул

Не мийте вътрешния модул с бензин, 
разтворител или абразивен прах за да 
предотвратите повреда или корозия 
на модула.
Не използвайте уреда за съхранение 
на прецизно оборудване, храна, 
животни, растения, произведения 
на изкуството или други предмети. 
Това може да причини влошаване на 
качеството и т.н.
Не ползвайте уреди, които горят пред 
изхода за въздуха, за да се избегне 
разпространение на огъня.
Не излагайте растения или домашни 
любимци директно на въздушния 
поток за да избегнете нараняване и 
т.н.
Не докосвайте острото 
алуминиево ребро. Острите 
части могат да предизвикат 
наранявания.
Не включвайте вътрешния модул, 
когатополирате пода. След полиране, 
проветрете стаята добре, преди да 
използвате модула.
Не инсталирайте уреда в задимени 
зони за да предотвратите неговата 
повреда.
Не разглобявайте уреда за почистване 
за да избегнете нараняване.
Не стъпвайте върху нестабилна 
маса, когато почиствате уреда, за да 
избегнете нараняване.
Не поставяйте ваза или съд с 
вода върху уреда. Водата може 
да проникне в уреда и да повреди 
изолацията. Това може да причини 
токов удар.
Не отваряйте прозорец или врата 
за продължително време по време 
на работа, това може да доведе до 
неефективно използване на енергията 
и неприятни температурни промени.

Предотвратете изтичане на вода чрез 
осигуряване на дренажна тръба, която 
е:
 -Правилно свързана,
 -С поддържани чисти водосточни 
тръби и контейнери, или
 -Не е потопена във вода
След продължителен период на 
употреба или употреба с някакви 
отоплителни уреди с гориво 
проветрявайте помещението 
периодично.
След дълъг престой се уверете, че 
монтажното шаси не е повредено, за 
да избегнете падане на модула.

Дистанционно управление
Не използвайте акумулаторни (Ni-
Cd) батерии. Те могат да повредят 
дистанционното управление.
За предотвратяване на неизправност 
или повреда на дистанционното 
управление:
• Извадете батериите, ако няма да 
използвате уреда за продължителен 
период от време.

• Нови батерии от същия тип трябва 
да бъдат поставяни съгласно 
посочената полярност.

Електрозахранване
Не дърпайте кабела, за да изключите 
щепсела, за да предотвратите токов 
удар.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този уред е напълнен с R32 (лек 
запалим хладилен агент). 
Ако изтече хладилен агент в близост 
до външен източник на запалване, 
има опасност от пожар.

Вътрешен и външен модул
Уредът трябва да се монтира и/или 
използва в стая с площ, по-голяма от 
Aмин (м²), и да се пази от източници 
на запалване като топлина/искри/
открит пламък или опасни зони като 
газови уреди, готвене с газ, централни 
системи за доставка на газ или 
електрически уреди за охлаждане и 
т.н.(Вижте таблица A от инструкциите 
за монтаж относно Aмин (м²))
Имайте предвид, че хладилният 
агент може да няма мирис. Силно 
се препоръчва осигуряването на 
подходящи детектори за запалим 
хладилен агент, както и че те работят 
и могат да предупредят за наличието 
на теч.
Поддържайте необходимите 
вентилационни отвори свободни от 
запушване.
Не пробивайте и не горете, тъй като 
уредът е под налягане. Не излагайте 
уреда на топлина, пламък, искри или 
други източници на запалване. В 
противен случай може да експлодира 
и да причини нараняване или смърт.

Мерки за безопасност при 
използване на хладилен агент R32

Основните процедури за монтаж са същите, 
както при моделите със стандартен хладилен 
агент (R410A, R22).

Тъй като работното налягане е 
по-високо от това на моделите с 
хладилен агент R22, някои от тръбите 
и инструментите за монтаж и сервиз 
са специални. Особено при подмяна 
на модел с хладилен агент R22 с нов 
модел с хладилен агент R32 винаги 
подменяйте традиционните тръби и 
конусни гайки с тръбите и конусните 
гайки за R32 и R410A от страната на 
външния агрегат. 
За R32 и R410A може да се използва 
съща конусна гайка от стрната на 
външния агрегат и тръбата.
Смесването на различни хладилни 
агенти в една система е забранено. 
Модели, които използват хладилен 
агент R32 и R410A, имат различен 
диаметър на отвора за зареждане, 
за да се предотврати погрешно 
зареждане с хладилен агент R22 и с 
оглед на безопасността. 
Затова проверете предварително. 
[Диаметърът на отвора за зареждане 
на R32 и R410A е 1/2 инча.]
Винаги внимавайте в тръбите да 
не попаднат чужди материали 
(масло, вода и т.н.). Освен това при 
съхраняване на тръбите здраво 
уплътнете отвора чрез защипване, 
лента и т.н. (Боравенето с R32 е 
подобно на това с R410A.)
• Експлоатацията, поддръжката, 
ремонтът и извличането на хладилен 
агент следва да се извършват от 
персонал, обучен и сертифициран за 
използване на запалителни хладилни 
агенти, и по начина, препоръчан 
от производителя. Всички лица, 
извършващи действия, обслужване 
или поддръжка по система или 
свързани с оборудването части, 
трябва да бъдат обучени и 
сертифицирани.
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• Никакви части от хладилната 
верига (изпарители, въздушни 
охладители, AHU, кондензатори или 
течностни ресивери) или тръбите 
не трябва да се намират в близост 
до източници на топлина, открити 
пламъци, работещи газови уреди или 
работещи електрически нагреватели.

• Потребителят/собственикът или 
неговият упълномощен представител 
следва редовно да проверява 
алармите, механичната вентилация 
и детекторите най-малко веднъж 
годишно или съгласно местните 
разпоредби с цел гарантиране на 
тяхното правилно функциониране.

• Трябва да се води дневник. 
Резултатите от тези проверки следва 
да се записват в дневника.

• В случай на вентилация в заети 
пространства трябва да се 
извършват проверки, за да се 
гарантира, че няма препятствия.

• Преди пускането в експлоатация 
на нова охлаждаща система 
лицето, което отговаря за пускането 
в експлоатация на системата, 
трябва да гарантира, че е налице 
обучен и сертифициран персонал, 
който е инструктиран на базата на 
ръководството за експлоатация 
относно конструкцията, надзора, 
експлоатацията и поддръжката 
на охлаждащата система, както и 
мерките за безопасност, които трябва 
да се спазват, и свойствата и начина 
на боравене с използвания хладилен 
агент.

• Общите изисквания към обучения и 
сертифициран персонал са посочени 
по-долу:
a) Познаване на законодателството, 

разпоредбите и стандартите, 
свързани със запалими хладилни 
агенти; и,

b) Задълбочено познания и умения 
за работа със запалими хладилни 
агенти, лични предпазни 
средства, предотвратяване на 
изтичане на хладилен агент, 
боравене с цилиндри, зареждане, 
откриване на течове, извличане и 
изхвърляне на хладилен агент; и,

c) Да могат да разбират и прилагат 
на практика изискванията на 
националното законодателство, 
нормативните разпоредби и 
стандартите; и,

d) Непрекъснато да провеждат 
редовно допълнително обучение, 
за да поддържат тези експертни 
познания.

1.  Монтаж (Пространство)
• Продукт със запалими хладилни 
агенти не трябва да се монтира в 
непроветряемо пространство, ако 
това пространство е по-малко от 
Aмин (м²).

• При зареждане на място ефектът 
върху количеството хладилен 
агент, дължащ се на различната 
дължина на тръбите, трябва да бъде 
изчислен, измерен и обозначен.

• Уверете се, че монтирането на тръби 
е сведено до минимум. Избягвайте 
употребата на вдлъбнати тръби и не 
позволявайте остро огъване.

• Уверете се, че тръбите са защитени 
от механични повреди.

• Спазвайте националните разпоредби 
относно газа, държавните, 
общинските правила и закони. 
Уведомете съответните органи в 
съответствие с всички приложими 
разпоредби.

• Осигурете достъп до механичните 
връзки за целите на поддръжката.

• В случаите, които изискват 
механична вентилация, 
вентилационните отвори трябва 
да се поддържат свободни от 
запушване.

• При изхвърляне на продукта 
следвайте предпазните мерки в #12 и 
спазвайте националните разпоредби.
Винаги се обръщайте към местните 
общински служби относно 
правилните процедури.

 Предпазни мерки
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2.  Сервизно обслужване
2-1.  Технически персонал
• Системата се инспектира, редовно 
се наблюдава и поддържа от обучен 
и сертифициран сервизен персонал, 
който е нает от потребителя или 
отговорната страна.

• Уверете се, че действителното 
количество на зареждане на 
хладилен агент е в съответствие с 
размера на помещението, в което са 
инсталирани съдържащите хладилен 
агент части.

• Уверете се, че няма изтичане на 
хладилен агент.

• Всяко квалифицирано лице, което 
е ангажирано с работа по или 
прекъсване на хладилния контур, 
трябва да притежава валиден 
сертификат от акредитиран от 
промишлеността орган за оценка, 
който удостоверява тяхната 
компетентност да боравят с 
хладилни агенти по безопасен 
начин в съответствие с призната от 
промишлеността спецификация за 
оценка.

• Сервизното обслужване следва 
да се извършва само по начина, 
препоръчан от производителя на 
оборудването. Поддръжка и ремонт, 
изискващи съдействието на други 
квалифицирани лица, следва да се 
извършват под надзора на лицето, 
компетентно по отношение на 
използването на запалими хладилни 
агенти.

• Сервизното обслужване следва 
да се извършва само по начина, 
препоръчан от производителя.

2-2.  Работи
• Преди започване на работа по 
системи, съдържащи запалими 
хладилни агенти, е необходимо да се 
извършат проверки за безопасност, 
за да се гарантира, че рискът от 
запалване е сведен до минимум. 
При ремонт на охлаждащата 
система трябва да се спазят 
предпазните мерки в #2-2 до #2-8 
преди извършването на работи по 
системата.

• Работите следва да се извършат 
по контролирана процедура, за да 
се намали рискът от наличието 
на запалим газ или пара при 
извършването на работите.

• Целият персонал по поддръжката 
и други, работещи в местната зона, 
трябва да бъдат инструктирани 
и надзиравани за естеството на 
извършваната работа.

• Избягвайте работа в ограничени 
пространства. Уверете се, че е далеч 
от източник, на безопасно разстояние 
от най-малко 2 метра, или осигурете 
свободна зона с радиус от най-малко 
2 метра.

• Носете подходящи предпазни 
средства, включително дихателна 
защита, според обстоятелствата.

• Уверете се, че условията в зоната 
са направени безопасни чрез 
ограничаване на използването на 
запалими материали. Дръжте далеч 
всички източници на запалване и 
горещи метални повърхности.

 П
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 Предпазни мерки
2-3.  Проверка за наличие на 

хладилен агент
• Зоната трябва да се провери с 
подходящ детектор за хладилен 
агент преди и по време на 
извършване на работата, за да се 
гарантира, че техникът е запознат с 
наличието на потенциално запалими 
атмосфери.

• Уверете се, че използваното 
оборудване за откриване на утечки 
е подходящо за използване със 
запалими хладилни агенти, т.е. 
не образува искри, уплътнено 
е адекватно и е конструктивно 
безопасно.

• В случай на изтичане/разлив 
незабавно проветрете зоната и 
останете от наветрената страна и 
далеч от разлива/утечката.

• В случай на изтичане/разлив 
уведомявайте лицата от 
подветрената страна спрямо 
утечката/разлива, изолирайте 
незабавно опасната зона и дръжте 
настрана неупълномощени лица.

2-4.  Наличие на пожарогасител
• Ако по хладилното оборудване или 
свързани части ще се извършват 
високотемпературни работи, на 
разположение трябва да има 
подходящо оборудване за гасене на 
пожар.

• Дръжте пожарогасител със сух прах 
или CO2 в непосредствена близост 
до зоната за зареждане.

2-5.  Няма източници на запалване
• Нито едно лице, което извършва 
работи по охлаждаща система, 
която включва излагане на тръби, 
съдържащи или в които се е 
съдържал запалим хладилен агент, 
не трябва да използва източници 
на запалване по начин, който може 
да доведе до риск от пожар или 
експлозия. Той/тя не трябва да пуши, 
когато извършва такива работи.

• Всички възможни източници на 
запалване, включително пушене 
на цигари, трябва да се държат 
достатъчно далеч от мястото на 
монтаж, ремонт, изпразване и 
изхвърляне, по време на които 
работи в околното пространство 
може да бъде освободен запалим 
хладилен агент.

• Преди извършването на работите 
зоната около оборудването трябва 
да се провери, за да се гарантира, 
че няма запалими опасности или 
рискове от запалване.

• Трябва да се поставят знаци 
“Пушенето забранено”.

2-6.  Вентилирана зона
• Преди прекъсване на системата или 
извършване на високотемпературни 
работи се уверете, че зоната е 
на открито или че е подходящо 
вентилирана.

• Вентилацията трябва да продължи 
по време на извършването на 
работите.

• Вентилацията трябва по безопасен 
начин да разпръсне, ако има 
изпуснат хладилен агент, и за 
предпочитане да го изхвърли навън в 
атмосферата.
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2-7.  Проверки на хладилното 
оборудване

• При смяна на електрически 
компоненти те трябва да са годни 
за целта и да са с правилната 
спецификация.

• Указанията за поддръжка и сервиз на 
производителя трябва да се спазват 
винаги.

• В случай на съмнение се обърнете 
към техническия отдел на 
производителя за съдействие.

• Следните проверки следва да се 
приложат за инсталации, използващи 
запалими хладилни агенти.

 -Количеството на зареждане 
е в съответствие с размера 
на помещението, в което са 
инсталирани съдържащите 
хладилен агент части. 
 -Машините за вентилация и 
изходите работят правилно и не са 
блокирани. 
 -Ако се използва непряк хладилен 
контур, вторичният контур трябва 
да се провери за наличие на 
хладилен агент.
 -Маркировката на оборудването 
е видима и четлива. Нечетливи 
маркировки и знаци трябва да се 
поправят.
 -Хладилните тръби и компоненти са 
монтирани на място, на което няма 
вероятност да бъдат изложени 
на вещества, които може да 
причинят корозия на компонентите, 
съдържащи хладилен агент, освен 
ако компонентите са изработени 
от материали, които по своята 
същност са устойчиви на корозия, 
или са надлежно защитени срещу 
корозия.

2-8.  Проверки на електрическите 
устройства

• Ремонтът и поддръжката на 
електрически компоненти следва да 
включват първоначални проверки 
за безопасност и процедури за 
инспекция на компонентите.

• Първоначалните проверки за 
безопасност следва да включват, но 
не се ограничават до: -

 -Кондензаторите са изпразнени: 
това трябва да се направи по 
безопасен начин, за да се избегне 
възможността за образуване на 
искри. 
 -Няма електрически компоненти под 
напрежение и оголени проводници 
по време на зареждане, извличане 
на хладилен агент или прочистване 
на системата. 
 -Заземяването е непрекъснато.

• Указанията за поддръжка и сервиз на 
производителя трябва да се спазват 
винаги.

• В случай на съмнение се обърнете 
към техническия отдел на 
производителя за съдействие.

• Ако съществува повреда, която 
може да застраши безопасността, 
то тогава не трябва да се свързва 
електрическо захранване към 
веригата, докато повредата не бъде 
отстранена подобаващо.

• Ако повредата не може да бъде 
отстранена веднага, а е необходимо 
работата да продължи, трябва да 
се използва подходящо временно 
решение.

• Собственикът на оборудването 
трябва да бъде информиран или да 
му бъде докладвано, така че всички 
страни да са наясно от тук нататък.
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3. Ремонт на запечатани компоненти
• При ремонт на запечатани 
компоненти всички електрически 
захранвания трябва да се разкачат 
от оборудването, по което се работи, 
преди отстраняването на запечатани 
капаци и т.н.

• Ако е абсолютно необходимо 
по време на сервизните работи 
към оборудването да е свързано 
електрическо захранване, то тогава 
в най-критичната точка трябва да 
се постави постоянно действаща 
форма на откриване на утечки, която 
да предупреждава за потенциално 
опасни ситуации.

• Особено внимание трябва да 
се обърне на следното, за да 
се гарантира, че работата по 
електрически компоненти не води 
до промяна на корпуса по начин, 
който накърнява нивото на защита.
Това включва повреда на кабели, 
прекалено голям брой връзки, 
клеми, които не отговарят на 
първоначалната спецификация, 
увреждане на уплътнения, 
неправилно монтиране на салници 
и т.н.

• Уверете се, че апаратурата е 
монтирана здраво.

• Уверете се, че състоянието на 
уплътнителите или уплътнителните 
материали не се е влошило, така че 
те повече да не служат на целите за 
предотвратяване на проникването на 
възпламеними атмосфери.

• Резервните части трябва да 
отговарят на спецификациите на 
производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на 
силиконов уплътнителен материал 
може да възпрепятства ефективността 
на някои видове оборудване за 
откриване на утечки.
Конструктивно безопасните 
компоненти не е необходимо да се 
изолират преди извършването на 
работи по тях.

4.  Ремонт на конструктивно 
безопасни компоненти

• Не прилагайте никакви постоянни 
индуктивни или капацитивни товари 
към веригата, без да подсигурите, 
че тя няма да превиши допустимото 
за използваното оборудване 
напрежение и ток.

• Конструктивно безопасните 
компоненти са единствените, по 
които може да се работи, докато са 
под напрежение, в присъствието на 
запалима атмосфера.

• Изпитателната апаратура трябва да 
е с правилната номинална мощност.

• Заменяйте компоненти само с части, 
определени от производителя. 
Части, различни от определените 
от производителя, може да доведат 
до запалване на хладилен агент в 
атмосферата от теч.

5. Кабели
• Уверете се, че кабелите не са 
изложени на износване, корозия, 
прекомерен натиск, вибрации, остри 
ръбове или други неблагоприятни 
въздействия на околната среда.

• При проверката трябва да се 
вземат предвид и последиците от 
стареене или постоянни вибрации 
от източници като компресори или 
вентилатори.

6.  Откриване на запалими хладилни 
агенти

• При никакви обстоятелства не 
трябва да се използват потенциални 
източници на запалване при 
търсенето или откриването на утечки 
на хладилен агент.

• Не трябва да се използва халогенен 
детектор (или друг детектор, 
използващ открит пламък).
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7. Методи за откриване на утечки
Следните методи за откриване на 
утечки се считат за приемливи за 
всички охлаждащи системи.
• Не следва да се открият утечки, 
когато се използва оборудване за 
откриване на утечки с капацитет 
10−6 Pa·m3/s или по-добра стойност, 
например хелий.

• За откриване на запалими хладилни 
агенти могат да се използват 
електронни детектори за утечки, 
но чувствителността може да не 
е подходяща или да има нужда от 
повторно калибриране.
(Оборудването за откриване на 
утечки трябва да се калибрира 
в зона, несъдържаща хладилни 
агенти.)

• Уверете се, че детекторът не е 
потенциален източник на запалване 
и е подходящ за използвания 
хладилен агент.

• Оборудването за откриване на утечки 
трябва да се настрои на процент от 
долната граница на възпламеняване 
(LFL) на хладилния агент и да се 
калибрира спрямо използвания 
хладилен агент и съответният 
процент на газ (25% максимум) да се 
потвърди.

• Течностите за откриване на утечки са 
подходящи за използване с повечето 
хладилни агенти, но използването на 
препарати, съдържащи хлор, трябва 
да се избягва, тъй като хлорът може 
да реагира с хладилния агент и да 
причини корозия на медните тръби.

• Ако има подозрения за утечка, 
всички открити пламъци трябва да се 
отстранят/загасят.

• Ако бъде открито изтичане на 
хладилен агент, което изисква 
запояване, всичкият хладилен 
агент трябва да се извлече от 
системата или изолира (с помощта 
на спирателни вентили) в част от 
системата, далеч от утечката. След 
това през системата следва да се 
продуха безкислороден азот преди и 
по време на запояването.
OFN =  безкислороден азот, вид 

инертен газ.

 

8. Извличане на хладилния агент и 
евакуация
• При прекъсване на хладилния контур 
с цел извършване на ремонтни 
работи – или с друга цел – следва 
да се използват общоприети 
процедури. Въпреки това е важно да 
се следват най-добрите практики, 
тъй като възпламенимостта изисква 
специално внимание. Следващата 
процедура трябва да се спазва: 
извличане на хладилния агент -> 
прочистване на контура с инертен газ 
-> евакуиране -> прочистване отново 
с инертен газ -> отваряне на контура 
чрез срязване или запояване

• Хладилният агент трябва да се 
извлече в правилни резервоари за 
извличане.

• Системата трябва да се “прочисти” 
с безкислороден азот, за да се 
обезопаси уреда.

• Този процес може да се наложи да се 
повтори няколко пъти.

• Не трябва да се използва 
компресиран въздух или кислород за 
тази задача.

• Прочистването следва да се извърши 
чрез прекъсване на вакуума в 
системата с безкислороден азот 
и продължаване да се пълни до 
достигане на работното налягане, 
след което следва изпускане в 
атмосферата и накрая натискане до 
постигане на вакуум.

• Този процес следва да се повтори, 
докато в системата не остане 
хладилен агент.

• При използването на последния 
заряд от безкислороден азон 
системата трябва да се вентилира до 
атмосферното налягане, за да бъде 
възможно извършването на работите.

• Тази процедура е абсолютно 
необходима, ако за ще се извършват 
запоителни работи по тръбата.

• Уверете се, че изходът на вакуумната 
помпа не е в близост до източник на 
запалване и че има вентилация.
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 Предпазни мерки
9. Процедури за зареждане
• В допълнение към стандартните 
процедури за зареждане следва да 
се спазват следните изисквания.

 -Уверете се, че няма опасност от 
възникване на замърсяване с други 
хладилни агенти при използване на 
оборудване за зареждане.
 -Маркучите или тръбите трябва да 
са възможно най-къси, за да се 
сведе до минимум количеството на 
хладилен агент в тях. 
 -Резервоарите трябва да се държат 
в изправено положение. 
 -Уверете се, че охлаждащата 
система е заземена, преди да 
преминете към зареждане на 
системата с хладилен агент. 
 -Поставете етикет на системата 
след приключване на зареждането 
(ако вече не е направено). 
 -Трябва да се вземат всички 
възможни предпазни мерки да 
не се допусне препълване на 
охлаждащата система.

• Преди презареждане на системата 
трябва да се тества налягането с 
безкислороден азот (вижте #7).

• Системата трябва да се тества 
за утечки след приключване на 
зареждането и преди въвеждането в 
експлоатация.

• Следва да се извърши последващ 
тест за утечки преди напускане на 
обекта.

• Може да се натрупа електростатичен 
заряд, който да създаде опасни 
условия при зареждане и изпразване 
на хладилния агент. За да избегнете 
пожар или експлозия, отведете 
статичното електричество при 
прехвърлянето чрез заземяване 
на контейнерите и оборудването 
преди преминаване към зареждане/
изпразване.

 

10. Извеждане от експлоатация
• Преди извършването на тази 
процедура е важно техникът да е 
напълно запознат с оборудването и 
всички негови детайли.

• Препоръчително е да се спазва 
добра практика за безопасното 
извличане на всички хладилни 
агенти.

• Преди извършване на задачата 
следва да се вземе проба на маслото 
и хладилния агент, ако е необходим 
анализ преди повторната употреба 
на извлечения хладилен агент.

• Важно е да има осигурено 
електричество преди започване на 
процедурата.
a) Запознайте се с оборудването и 

начина му на работа.
b) Изолирайте система електрически.
c) Преди да започнете процедурата, 

се уверете, че: 
• в случай на нужда е налично 
механично оборудване за работа с 
резервоари за хладилен агент; 

• всички лични предпазни средства 
са разположение и се използват 
правилно;

• процесът по извличане на хладилен 
агент се следи непрекъснато от 
компетентно лице;

• оборудването за извличане на 
хладилен агент и резервоарите 
отговарят на съответните стандарти.

d) Понижете налягането на 
охлаждащата система, ако е 
възможно.

e) Ако не е възможен вакуум, 
направете колектор, така че 
хладилният агент да може да се 
отстрани от различни части на 
системата.

f) Уверетесе, че резервоарът се 
намира на везните, преди да 
преминете към извличането.

g) Стартирайте машината за 
извличане на хладилен агент 
и работете в съответствие с 
инструкциите на производителя.

h) Не препълвайте резервоарите. 
(Не повече от 80% количество 
течен заряд).

i)  Не превишавайте максималното 
работно налягане на резервоара 
дори временно.
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j)  След правилното напълване на 
резервоарите и приключване 
на процеса, се уверете, че 
резервоарите и оборудването са 
отстранени от обекта своевременно, 
както и че всички изолационни 
клапани на оборудването са 
затворени.

k) Извлеченият хладилен агент не бива 
да се зарежда в друга охлаждаща 
система, освен ако не е пречистен и 
проверен.

• Може да се натрупа електростатичен 
заряд, който да създаде опасни 
условия при зареждане и източване на 
хладилния агент. За да избегнете пожар 
или експлозия, отведете статичното 
електричество при прехвърлянето 
чрез заземяване на контейнерите и 
оборудването преди преминаване към 
зареждане/изпразване.

11. Етикетиране
• На оборудването следва да се 
постави етикет, на който е посочено, 
че оборудването е изведено от 
експлоатация и хладилният агент е 
изпразнен от него.

• Етикетът трябва да е с дата и подпис.
• Уверете се, че на оборудването 
има етикети, на които е посочено, 
че оборудването съдържа запалим 
хладилен агент.

12. Извличане на хладилния агент
• При извличане на хладилния агент от 
дадена система, или за сервизни цели, 
или с цел извеждане от експлоатация, 
се препоръчва добра практика за 
безопасно отстраняване на всички 
хладилни агенти.

• При прехвърлянето на хладилен 
агент в резервоари се уверете, че се 
използват само подходящи резервоари 
за извличане на хладилен агент.

• Уверете се, че разполагате с 
необходимия брой резервоари, които 
могат да поемат цялото количество 
хладилен агент в системата.

• Всички резервоари, които ще 
се използват, са предназначени 
за извлечения хладилен агент 
и етикетирани за този хладилен 
агент (т.е. специални резервоари за 
извличане на хладилен агент).

• Резервоарите трябва да са снабдени 
с предпазен клапан за понижаване на 
налягането и съответни спирателни 
вентили в добро работно състояние.

• Резервоарите за извличане на 
хладилен агент са прочистени и 
по възможност охладени преди 
извършването на извличането.

• Оборудването за извличане на 
хладилен агент следва да е в добро 
работно състояние и с набор от 
инструкции относно оборудването, 
което е налично, и да е подходящо 
за извличане на запалими хладилни 
агенти.

• Освен това трябва да има набор 
от калибрирани и в добро работно 
състояние везни.

• Маркучите трябва да са снабдени с 
херметични съединители и да са в 
добро състояние.

• Преди да използвате машината за 
възстановяване, проверете дали е в 
задоволително работно състояние, 
дали е била добре поддържана и дали 
всички електрически компоненти са 
херметични с цел предотвратяване 
на запалване в случай на изпускане 
на хладилен агент.Консултирайте се с 
производителя в случай на съмнение.

• Източеният хладилен агент следва да 
се върне на доставчика на хладилен 
агент в правилния резервоар за 
възстановен хладилен агент и с 
попълнена съответна Бележка за 
прехвърляне на отпадъци. 

• Не смесвайте хладилни агенти 
в контейнерите за извличане на 
хладилен агент и особено не в 
резервоарите.

• При изпразване на компресори или 
компресорни масла се уверете, че 
са прочистени до приемливо ниво, 
за да се гарантира, че в смазочното 
вещество няма остатъци от запалим 
хладилен агент.

• Процесът на прочистване следва 
да се извърши преди връщането на 
компресора на доставчиците.

• За ускоряване на процеса следва да се 
използва само електрическо отопление 
за тялото на компресора.

• Източването на масло от системата 
трябва да се извършва безопасно.
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POWERFUL

AIR SWING

TIMER
OFF

TIMER
ON

Как да използвате

Не се 
използва в 
нормални 
режими на 
работа.

Натиснете, за 
да възстановите 
фабричните 
настройки на 
дистанционното 
управление.

За настройване на скоростта на вентилатора

За Да Постигнете Бързо Желаната Температура

FAN SPEED

POWERFUL

• При режим АВТОМАТИЧЕН скоростта 
на вътрешния вентилатор се настройва 
автоматично според режима на работа.

AUTO
FAN

Индикатор

POWER

TIMER

nanoeX

• За да промените хоризонталната посока на 
въздушния поток, преместете вертикалния 
елемент ръчно, преди да започнете работа.

• Тази функция спира автоматично след 20 
минути.

За да се наслаждавате на тиха работа

QUIET

• Този режим на работа намалява шума на 
въздушния поток.

За настройване посоката на въздушния поток

Горна 
посокаAIR SWING
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За повече подробности вижте “За да научите повече...”.

За да настроите таймера

Забележка

POWERFUL
 ,                   , 

POWERFUL
 ,  

• Може да се активира във всички режими 
и може да се отмени с натискане на 
съответния бутон отново.

• Не може да бъде избран по същото 
време.

1 Изберете ON или 
OFF таймер

Пример: 
ИЗКЛЮЧВАНЕ в 
22:00

• При всяко 
натискане:

TIMER
OFF

Cancel

2 Задайте желаното 
време

2

3 Потвърдете SET

• За да отмените таймер ВКЛЮЧВАНЕ 
или ИЗКЛЮЧВАНЕ, натиснете TIMER

ON  
или, TIMER

OFF  за да изберете респективно 
 или , след което натиснете CANCEL .

• Ако таймерът е отменен ръчно или 
поради прекъсване на захранването, 
Вие можете да възстановите таймера 
отново, като натиснете TIMER

ON  или TIMER
OFF

, за да изберете съответно  или , 
след това натиснете SET .

• Ще се покаже най-близката зададена 
стойност на таймера и ще се активира в 
последователност.

• Таймерът се базира на настройките на 
часа от дистанционното управление 
и се повтаря ежедневно, след като 
веднъж е настроен. За настройка на 
часовника, моля, направете справка с 
краткото ръководство.

2 групи от ВКЛЮЧВАЩИ и ИЗКЛЧВАЩИ таймери са налични за ВКЛЮЧВАНЕ и 
ИЗКЛЮЧВАНЕ на модула при различни предварително настроени времена.

Ка
к 
да

 и
зп
ол
зв
ат
е

• За повече подробности вижте “За да научите повече...”.

CANCEL

SET

CANCEL

21 3

QUIET QUIET
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Режим на работа

• Можете да управлявате вътрешните агрегати по отделно или едновременно. 
Приоритет се дава на режима на работа на първия агрегат, който бъде включен.

• По време на работа, режимите HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) и COOL (ОХЛАЖДАНЕ) не могат 
да се включват едновременно за различни вътрешни агрегати.

• Индикаторът за мощност свети, показвайки, че вътрешният агрегат е в готовност за 
различен режим на работа.
АВТОМАТИЧЕН  : По време на работа индикаторът ЗАХРАНВАНЕ първоначално ще 
                                мига.
Единичен • Модулът избира режима си на работа на всеки 10 минути в зависимост от 

зададената температура и стайната температура.
Мулти • Модулът избира режима си на работа на всеки 3 часа в зависимост от 

зададената температура, както и от външната и от стайната температура.

ОТОПЛЕНИЕ  : Индикаторът ЗАХРАНВАНЕ мига в началото на тази операция. Нужно 
                           е време за загряване на уреда.

• За системи, при които режим HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) е заключен, ако е 
избран работен режим, различен от HEAT (ОТОПЛЕНИЕ), вътрешният 
уред спира и индикаторът POWER (ЗАХРАНВАНЕ) мига.

ОХЛАЖДАНЕ  : Осигурява ефективно приятно охлаждане според Вашите нужди.
ИЗСУШАВАНЕ  : Уредът работи на ниска скорост, за да гарантира умерено охлаждане          
                              на въздуха.

Настройка на температурата за спестяване на енергия
Ако устройството работи в препоръчаните температурни граници, може да се спести 
енергия.
ОТОПЛЕНИЕ : 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F.
ОХЛАЖДАНЕ: 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F. 

Посока на въздушния поток
В режим ОХЛАЖДАНЕ/ ИЗСУШАВАНЕ:
Ако е настроен режим АВТОМАТИЧНО, клапата се движи нагоре/надолу автоматично.
В режим ОТОПЛЕНИЕ:
Ако е настроен режим АВТОМАТИЧНО, хоризонталната клапа се фиксира в 
предварително настроената позиция.

Управление за автоматично рестартиране
При възстановяване на захранването след прекъсване на захранването, работата ще 
започне отново автоматично след известно време с предишния режим на работа и 
посока на въздушния поток.
• Това управление не е приложимо, когато е настроен ТАЙМЕР.

За да научите повече...
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nanoeX
■ За да се наслаждавате на свежест и по-чиста околна среда
Тази функция осигурява чист въздух, овлажнява кожата и косата, намалява и 
неутрализира миризми в стаята.

Работна среда
Използвайте този климатик в температурните граници, посочени в таблицата.

Температура °C (°F)
В помещението

Външен модул на система 
с един вътрешен модул *1

Външен модул на система 
с няколко вътрешни 

модула *2

DBT WBT DBT WBT DBT WBT

ОХЛАЖДАНЕ 
Макс. 32 (89,6) 23 (73,4) 43 (109,4) 26 (78,8) 46 (114,8) 26 (78,8)

Мин. 16 (60,8) 11 (51,8) -10 (14,0) - -10 (14,0) -

HEAT 
Макс. 30 (86,0) - 24 (75,2) 18 (64,4) 24 (75,2) 18 (64,4)

Мин. 16 (60,8) - -15 (5,0) -16 (3,2) -15 (5,0) -16 (3,2)
DBT:  Темпераτура без оτчиτане влажносττа на въздуха / WBT: Темпераτура с оτчиτане влажносττа 

на въздуха

*1  CU-Z25UBEA, CU-Z35UBEA, CU-Z50UBEA

*2  CU-2E12SBE, CU-2E15SBE, CU-2E18SBE, CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE

За
 д
а 
на
уч
ит
е 
по
ве
че

...
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Инструкции за измиване
За да гарантирате максимална производителност на уреда, трябва да го почиствате на 
редовни интервали. Замърсените уреди може да причинят повреда и Вие може да видите 
код за грешка “H 99” Моля консултирайте се с Вашия оторизиран дилър.
• Изключете електрозахранването и извадете щепсела от контакта преди почистване.
• Не докосвайте алуминиевото ребро, острата част може да причини нараняване.
• Не използвайте бензин, разредител или абразивни прахове.
• Използвайте само сапуни (  pH 7) или неутрални домакински прахове.
• Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C / 104 °F.

Вътрешна част
Внимателно забършете 
уреда с мек, сух парцал.
Бобините и вентилаторите 
следва да се почистват най-
малко на всеки 6 месеца от 
оторизиран дилър.

Външна част
Почистете отломките около 
уреда.
Премахнете запушванията 
по дренажната тръба.

Въздушен филтър
Веднъж на 2 седмици

• Внимателно почистете/измийте 
филтрите с вода, за да не 
нараните повърхността им.

• Внимателно изсушете филтрите на сенчесто 
място, далеч от огън и пряка слънчева 
светлина.

• Подменяйте повредените филтри.

1 Махнете на 
предния панел

1 Поставете 
въздушния 
филтър

2 Махнете 
въздушния филтър

2 Поставете на 
предния панел

Преден панел
Сваляне на предния панел

1 Натиснете закрепващите елементи от 
двете страни на предния панел.
Отворете предния панел.

3 Откачете връвта.
4 Повдигнете предния панел, за да го 

свалите.
• Забършете  предната част с мека суха 
кърпа.

5 Монтирайте предния панел, като следвате 
процедурата за сваляне в обратен ред.

3

1

1

4
4

2

2

2

Вътрешна част

Алуминиево Ребро
Въздушен филтърПреден панел Връв
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Следните симптоми при работата на уреда не означават неизправност.
Симптом Причина

Индикаторът ЗАХРАНВАНЕ (POWER) мига преди 
уредът да се включи.

• Това е предварителна стъпка в подготовката за работа, 
когато ON таймерът е бил зададен.
Ако таймерът е настроен в режим ON, уредът може да 
започне да работи по-рано (до 35 мин.) преди действително 
зададеното време, за да се постигне навреме желаната от 
Вас температура.

По време на режим ОТОПЛЕНИЕ без подаване 
на топъл въздух индикаторът POWER мига (а 
клапата е затворена).

• Уредът е в режим на размразяване.

Индикаторът за POWER (ЗАХРАНВАНЕ) мига 
и спира при работа на режим COOL/DRY 
(ОХЛАЖДАНЕ/ИЗСУШАВАНЕ).

• Системата се е заключила за работа само в режим HEAT 
(ОТОПЛЕНИЕ).

Индикаторът ТАЙМЕР (TIMER ) е постоянно 
включен.

• Настройката на таймера се повтаря ежедневно, след като 
веднъж е зададена.

Работата се забавя с няколко минути след 
рестартиране.

• Закъснението служи за защита на компресора на уреда.

Вътрешният вентилатор спира от време на време 
при отопляване.

• С цел да се избегне нежелан охлаждащ ефект.

Вътрешният вентилатор спира от време на време 
при настройка за автоматично регулиране на 
скоростта.

• Това спомага за отстраняване на околните миризми.

Стаята има странна миризма. • Това може да е миризмата на влагата, отделяна от стените, 
килима, мебелите или дрехите.

Пукане по време на работа. • Температурните промени могат да доведат до разширяване 
или свиване на уреда.

Звук от течаща вода по време на работа. • Охлаждаща течност вътре в уреда.
От вътрешната част излиза замъглен въздух. • Кондензиране поради процеса на охлаждане.
Външната част отделя вода/пара. • По тръбите се получава кондензация или изпаряване.
Промяна на цвета на някои пластмасови части. • Промяната на цвета се дължи на видовете материали, 

използвани в пластмасовите части, и се ускорява при 
излагане на топлина, слънчева светлина, UV светлина или 
фактори на околната среда.

Прах, натрупана на стената. • Поради въздушна циркулация или статично електричество, 
генерирано от климатика. Някои видове тапети могат да 
събират прах лесно (препоръчва се да се почиства често 
зоната около климатика).

Проверете следните неща, преди да се обадите на оторизиран сервиз.
Симптом Проверка

Уредът не работи ефикасно в режим 
ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ.

• Задайте правилно температурата.
• Затворете всички врати и прозорци.
• Почистете или сменете филтрите.
• Почистете входните и изходни вентилационни отвори.

Шум по време на работа. • Проверете дали уредът не е монтиран под наклон.
• Затворете правилно предния панел.

Дистанционното управление не работи.
(Дисплеят е изгаснал или предавателният сигнал 
е слаб.)

• Поставете правилно батериите.
• Сменете изхабените батерии.

Уредът не работи. • Проверете дали автоматичният прекъсвач е изключен.
• Проверете дали таймерът е настроен.

Уредът не получава сигнали от дистанционното 
управление.

• Уверете се, че няма прегради.
• Някои флуоресцентни светлини могат да доведат 
до смущения при предаването на сигнала. Моля 
консултирайте се с Вашия оторизиран дилър.

Отстраняване на проблеми
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Отстраняване на проблеми
Когато…

■ Дистанционното управление липсва или е възникнала неизправност.

nanoe X

1.Натиснете бутона веднъж, за да използвате в режим АВТОМАТИЧЕН.
2. Натиснете и задръжте бутона, докато чуете 1 звуков сигнал, 
след това отпуснете, за да използвате в режим на принудително 
охлаждане ОХЛАЖДАНЕ.

3. Повторете стъпка 2. Натиснете и задръжте бутона, докато чуете 2 
звукови сигнала, след това отпуснете, за да използвате в режим на 
принудително отопление HEAT (ОТОПЛЕНИЕ).

4.Натиснете бутона отново, за да изключите уреда.

■ Индикаторите са твърде ярки
• За да намалите яркостта на индикатора на уреда или да я върнете 
в началното й състояние, насочете дистанционното управление към 
приемника и натиснете  и задръжте за 5 секунди.

■  При извършване на сезонен преглед след продължително неизползване
• Проверете батериите на дистанционното управление.
• Проверете дали входните и изходни вентилационни отвори са препречени.
• Използвайте бутона за aвтоматично ИЗКЛ./ВКЛ. (Auto OFF/ON), за да изберете 
режим на ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ. Нормално е, след 15 минути работа, да имате 
следната температурна разлика между отворите за входящ и изходящ въздух: 
ОХЛАЖДАНЕ: ≥8 °C / 14,4 °F   ОТОПЛЕНИЕ: ≥14 °C / 25,2 °F

■  Уредите няма да се използват за продължителен период от време.
• Включете в режим ОТОПЛЕНИЕ за 2~3 часа, за да отстраните останалата по 
вътрешните части влага и за да предотвратите разпространението на мухъла.

• Изключете захранването и извадете щепсела.
• Извадете батериите на дистанционното управление.

КРИТЕРИИ ЗА ПОВРЕДА
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО И ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА, след което се обърнете 
към оторизирания дилър в следните случаи:
• Необичаен звук по време на работа.
• Вода/чужди частици са попаднали в дистанционното управление.
• Изтича вода от вътрешния уред.
• Прекъсвачът на ел. верига се изключва често.
• Захранващият кабел се загрява необичайно.
• Копчетата или бутоните не функционират правилно.
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Как да извикате кодове за грешки
Ако уредът спре и индикаторът ТАЙМЕР мига, използвайте дистанционното управление, за да 
видите кода на грешката.

CHECKSET RESET

AC RC

CLOCK

TIMER
ON

TIMER
OFF

2 31

SET

CANCEL

SET RESET

AC RC

CLOCK

TIMER
ON

TIMER
OFF

1 3

SET

CANCEL

Натиснете за 5 секунди

Натиснете за 5 секунди, 
за край на проверката

Натиснете, докато чуете 
едно пиукане, след което 
си запишете кода за грешка
Изключете модула и 
покажете кода за грешка 
на оторизирания дилър

2

4

1

3

• При определени грешки Вие трябва да рестартирате уреда с намалена производителност, ако се 
чуят 4 сигнала “бип” по време на започване на неговата работа.
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Дисплей с 
диагностика

Аномалия / защитен контрол

H 00 Няма памет за неизправности

H 11 Неправилна комуникация между вътрешно/
външно тяло

H 12 Несъответствие на капацитета на вътрешния 
агрегат

H 14 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на входа на вътрешния уред

H 15 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външния компресор

H 16 Аномалия в работата на външния токов 
трансформатор (ТТ)

H 17 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външното засмукване

H 19 Двигателният механизъм на вътрешния 
вентилатор не работи

H 21 Аномалия в работата на вътрешния поплавъчен 
прекъсвач

H 23 Аномалия в работата на сензор 1 на 
температурата на вътрешния топлообменник

H 24 Аномалия в работата на сензор 2 на 
температурата на вътрешния топлообменник

H 25 Аномалия в работата на вътрешното устройство 
за йони

H 26 Аномалия в работата на устройството за 
отрицателни йони

H 27 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външния въздух

H 28 Аномалия в работата на сензор 1 на 
температурата на външния топлообменник

H 30 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външната изпускателна тръба

H 31 Аномалия в работата на сензора на плувния 
басейн

H 32 Аномалия в работата на сензор 2 на 
температурата на външния топлообменник

H 33 Неправилно свързване на вътрешен/външен 
уред

H 34 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външния топлоотвод

H 35 Аномалия в обратния поток на водата между 
вътрешен/външен уред

H 36 Аномалия в работата на сензора на  
температурата на външната тръба за газа

H 37 Аномалия в работата на сензора на 
температурата на външната тръба за течност

H 38 Несъответствие между вътрешен и външен уред 
(код на марката)

Дисплей с 
диагностика

Аномалия / защитен контрол

H 39 Неправилно работещ вътрешен уред или уреди
в режим на готовност

H 41 Неправилно окабеляване или свързване на 
тръбопроводите

H 50 Двигателят на вентилатора не работи
H 51 Двигателят на вентилатора не работи

H 52 Неправилно фиксиране на левия-десния 
ограничител

H 58 Аномалия в работата на вътрешния сензор 
за газ

H 59 Аномалия в работата на сензора Eco

H 64 Аномалия в работата на външния сензор за 
високо налягане

H 67 Аномалия в работата на nanoe
H 70 Аномалия в работата на сензора за светлина

H 71 Аномалия в работата на постояннотоковия 
охлаждащ вентилатор в контролното табло

H 72 Аномалия в работата на температурния датчик 
на бойлера

H 97 Двигателният механизъм на външния 
вентилатор не работи

H 98 Защита от високо вътрешно налягане

H 99 Защита от замръзване на работещ вътрешен 
уред

F 11 Аномалия в превключването на 4-пътния вентил
F 16 Защита на общ работен ток

F 17 Аномалия, свързана със замръзване на 
вътрешни уреди в режим на готовност

F 18 Аномалия, свързана с блокирана суха верига
F 87 Защита от прегряване на таблото за управление

F 90 Защита на веригата за корекция на фактор на 
мощността

F 91 Аномалия в охладителната верига
F 93 Ненормални обороти на външния компресор

F 94 Защита от прекомерно налягане на изхода на 
компресора

F 95 Защита от високо налягане на външно 
охлаждане

F 96 Защита от прегряване на модул с мощен 
транзистор

F 97 Защита от прегряване на компресор
F 98 Защита на общ работен ток

F 99 Откриване на пик на прав ток (DC) във външен 
уред

* Някои кодове за грешки може да не са приложими за Вашия модел. Обърнете се към оторизиран 
дилър за повече информация.
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Single Split Sistem 
veya Multi Split Sistem 
Klimayı ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak şekilde 
bağlama esnekliği.
Ürün özelliklerinin tamamı için 
lütfen kataloğa bakın.

Duvar üzerinde gizli entegrasyonlar için tasarlanmış 
konsol, performanstan ödün vermeden maksimum 
konfor sağlar.

Hızlı kılavuz
Pillerin yerleştirilmesi

1

2
3

1   Uzaktan kumanda 
arka kapağını çekerek 
çıkarınız.

2   AAA veya R03 piller 
koyun.

3   Kapağı kapatın.

A Saat ayarı

1   Bas CLOCK  ve zamanı 
  ayarla 2  .

• 12 saatlik CLOCK  
(öö/ös) veya 24 
saatlik zaman 
göstergesi için X'e 
basın ve 5 saniye 
kadar basılı tutun 

2   Onaylayın SET .

Uzaktan kumandayı iç 
ünite üzerindeki alıcıdan 
8 m. mesafe içerisinde 
kullanın.

POWERFUL

A

B

B
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