БЪЛГАРСKN

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

КЛИМАТИК

Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го
прочетете докрай.
Превод на оригиналното ръководство (R32)
Това ръководство е опростена версия на оригиналното ръководство.
Можете да се сдобиете с оригиналното ръководство от www.lg.com.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НА МОДЕЛА
Информация за уреда
- Име на уреда: Климатик
- Име на модела:
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Име на шасито
Вътрешни тела / Външни тела
N: Вътрешно тяло
U: Външно тяло
Подробно описание на типа уред само за моделите от серии U и C
L: Нисконапорен
H: Висок COP
E: Econo
R : Хладилен агент R32
Номинална мощност
Пример) Клас 7000 Btu/h → '07',
Клас 18 000 Btu/h → '18'
Тип на уреда
T: Таванна касета
B, M: Канален, за скрит
таванен монтаж
L: Канален, за скрит таванен
монтаж (Нисконапорен)
V: Таванно-подов
Тип на свързване на външното тяло
M: Вътрешни тела само
за системи Multi
U: Вътрешни тела само
за единични системи A
C: Общо вътрешно тяло за Multi и
за единична таванна касета

- Допълнителна информация: Серийният
номер се съдържа в баркода на уреда.
- Максимално допустимо налягане Горна
част: 4,2 MPa / Долна част: 2,4 MPa
- Хладилен агент: R32

Шумови емисии, пренасяни по въздуха
Най-високото звуково налягане по крива А, излъчвано от този уред, е под 70 dB.
** Шумовите нива могат да варират в зависимост от местните условия.
Цитираните стойности представляват емисионни нива и не са непременно безопасни нива
за работа.
Въпреки че съществува взаимна зависимост
между нивата на емисиите и нивата на излагане, това не може да се използва надеждно за
определяне на необходимостта от допълнителни предпазни мерки.
Факторите, които оказват влияние върху действителното ниво на излагане на работниците
на шум, включват характеристиките на работното пространство и останалите източници на
шум, т.е. броя на машините и други придружаващи процеси, както и продължителността на
времето, през което операторът е бил изложен
на шум. Освен това, допустимото ниво на излагане на шум може да се различава в отделните
държави.
Тази информация обаче предоставя на потребителя възможност да направи по-добра
оценка на опасността и риска.
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да започнете да работите с уреда,
прочетете внимателно инструкциите за
безопасност в това ръководство.

Този уред съдържа запалим хладилен
агент (R32).

Този символ посочва, че ръководството за експлоатация трябва да
бъде внимателно прочетено.

Този символ посочва, че с това оборудване трябва да работи сервизен
техник по отношение на настоящото
ръководство за инсталация.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пренебрегването на указанията може да доведе до сериозно нараняване или смърт
! ВНИМАНИЕ
Пренебрегването на указанията може да доведе до по-леки наранявания или повреда
на уреда
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтаж или ремонт, извършени от неквалифицирани лица, може да доведе до рискове за вас и околните.
• Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните
електрически разпоредби само от квалифициран и упълномощен персонал.
• Информацията, съдържаща се в ръководството, е предназначена за употреба от квалифициран обслужващ техник, запознат с процедурите за безопасност и оборудван
със съответните инструменти и измервателни уреди.
• Ако всички инструкции в това упътване не се прочетат внимателно и не се спазват,
може да се стигне до неизправност, повреда на собственост, нараняване на хора
и/или смърт.
• Трябва да се спазват националните наредби за работа с газ.
• Свързаните с даден уред тръбопроводи не трябва да съдържат източник на запалване.
• Това оборудване трябва да се предоставя със захранващ кабел, отговарящ на националните наредби.
Монтаж
• Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте прекъсвач и предпазител с подходящи номинални стойности. Има опасност от пожар или токов удар.
• За електромонтажните работи се свържете с търговеца, продавача, квалифициран
електротехник или официален сервизен център. Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда сами. Има опасност от пожар или токов удар.

БЪЛГАРСKN

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА.
Винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да
осигурите оптимална производителност на вашия уред
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• Винаги заземявайте уреда съгласно електрическата схема. Не свързвайте заземителния кабел с газова или водопроводна тръба, гръмоотвод или телефонна заземителна линия. Има опасност от пожар или токов удар.
• Монтирайте панела и капака на пулта за управление стабилно. Съществува риск от
пожар или токов удар в следствие на прах, вода и т.н.
• Използвайте прекъсвач или предпазител с подходящи номинални стойности. Има
опасност от пожар или токов удар.
• Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел. Ако захранващият кабел е нацепен, оголен или повреден, той трябва да се подмени. Има опасност от пожар или
токов удар.
• За монтаж, отстраняване или повторен монтаж винаги търсете доставчика или официален сервизен център. Има опасност от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
• Не монтирайте уреда върху дефектна монтажна стойка. Уверете се, че състоянието
на мястото на монтиране не се влошава с времето. Това може да доведе до падане
на уреда.
• Никога не монтирайте външното тяло на подвижна основа или на място, откъдето то
може да падне. Евентуално падане на външното тяло може да доведе до повреди,
наранявания и дори до смърт на хора.
• Повишаващият кондензатор във външното тяло доставя високо напрежение на електрическите компоненти. Уверете се, че кондензаторите са напълно изпразнени,
преди да започнете ремонтна дейност. Зареден кондензатор може да доведе до
токов удар.
• Когато монтирате уреда, използвайте инсталационния комплект, доставен с уреда. В
противен случай уредът може да падне и да причини сериозни наранявания.
• Вътрешните/външните електрически връзки трябва да бъдат стабилни, а кабелът
трябва да бъде изведен правилно, така че да не опъва клемите. Неправилни или разхлабени електрически връзки могат да доведат до генериране на топлина или
пожар.
• Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин. Това могат да бъдат болтове, винтове, батерии, счупени парчета и т.н., останали след монтаж или сервизна
дейност; след това разкъсайте и изхвърлете найлоновите торбички. Децата може да
си играят с тях и това да доведе до наранявания.
• Проверете хладилния агент, който ще се използва. Прочетете етикета на уреда. Използването на неправилен хладилен агент може да доведе до некачествена работа
на климатика.
• Уредът трябва да се съхранява в помещение, в което няма постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ на газ уред или работеща електрическа печка.)
• За ускоряване на процеса на размразяване или за почистване не използвайте
средства, различни от препоръчаните от производителя.
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Работа
• Когато уредът е наводнен (залят или потопен във вода), се свържете с официален
сервизен център за ремонт, преди да го използвате отново. Има опасност от пожар
или токов удар.
• Уверете се, че използвате само частите, които са описани в спецификацията. Никога
не се опитвайте да модифицирате оборудването. Използването на неподходящи
части може да доведе до токов удар, прегряване или пожар.
• Не докосвайте, не работете и не ремонтирайте уреда с мокри ръце. Дръжте щепсела
в ръка, когато го изключвате от контакта. Съществува риск от токов удар или пожар.
• Не поставяйте печка или други отоплителни уреди в близост до захранващия кабел.
Съществува риск от пожар и токов удар.
• Не допускайте да влезе вода в електрическите части. Монтирайте уреда далеч от
източници на вода. Съществува риск от пожар, повреда на уреда или токов удар.
• Не съхранявайте, не използвайте и не допускайте наличие на запалими газове или
горива в близост до уреда. Съществува риск от пожар.
• Не използвайте уреда в тесни затворени пространства продължително време. Проветрявайте често. Може да се получи недостиг на кислород, което може да увреди
вашето здраве.
• Не отваряйте предната решетка на уреда по време на работа. (Не докосвайте електростатичния филтър, ако уредът има такъв.) Съществува риск от нараняване, токов
удар или повреда на уреда.
• Ако уредът издава странни звуци, миризма или дим. Изключете прекъсвача незабавно или разкачете захранващия кабел. Съществува риск от токов удар или пожар.
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• Не пробивайте и не изгаряйте компонентите на хладилния цикъл.
• Имайте предвид, че хладилните агенти може да нямат мирис.
• Пазете всички вентилационни отвори свободни от запушване или препречване.
• Уредът трябва да се съхранява в проветриво помещение, чийто размер отговаря на
посочения размер на помещението, в което ще работи уредът.
• Охладителните тръби трябва да са предпазени или изолирани, за да се избегне повреда.
• Гъвкавите връзки за хладилния агент (например свързващите тръби между вътрешното и външното тяло), които могат да се разместят по време на нормалната експлоатация, трябва да бъдат предпазени от механична повреда.
• A brazed, welded, or mechanical connection shall be made before opening the valves to permit refrigerant to flow between the refrigerating system parts.
• За монтаж на продукта винаги се обръщайте към сервизния център или професионална фирма за монтаж. В противен случай има риск от възникване на пожар, електрически удар, експлозия или наранявания.
• Механичните връзки трябва да са достъпни за поддръжка.
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• Проветрявайте уреда от време на време, когато климатикът работи заедно с печка
или друг отоплителен уред. Може да се получи недостиг на кислород и това да навреди на вашето здраве.
• Когато няма да използвате уреда дълго време, изключете го от щепсела или прекъсвача на веригата. Съществува риск от повреда или неизправност на уреда, или непреднамерено включване.
• Уверете се, че никой, особено деца, не може да стъпи или падне върху външното
тяло. Това може да доведе до наранявания и повреда на уреда.
• Вземете мерки захранващият кабел да не може да бъде издърпан или повреден по
време на работа. Има опасност от пожар или токов удар.
• Не поставяйте НИЩО върху захранващия кабел. Има опасност от пожар или токов
удар.
• Когато има изтичане на запалителен газ, спрете подаването на газ и отворете прозорец, за да проветрите, преди да включите уреда. Не използвайте телефона и не
включвайте или изключвайте никакви електрически ключове. Съществува риск от
експлозия или пожар.
• Проветрявайте достатъчно помещението, когато този климатик и друг отоплителен
уред, например печка, се използват едновременно. В противен случай може да се
стигне до пожар, сериозни наранявания или повреда на уреда.
• Периодично (повече от един път годишно) почистване на праховите или солни частици, полепнали по топлообменника, с използването на вода.
• Монтажните работи по тръбопровода трябва да бъдат сведени до минимум.
• При повторно използване на механични връзки, уплътнителните части трябва да се
подновяват.
• Когато конусни съединения се използват повторно в закрито помещение, развалцованата част трябва да се изготви наново.
! ВНИМАНИЕ
Монтаж
• Поне двама души трябва да повдигат и транспортират уреда. Избягвайте телесни
повреди.
• Не монтирайте уреда там, където ще бъде пряко изложен на морски вятър (солени
пръски). Това може да причини корозия на уреда.
• Монтирайте дренажния маркуч така, че кондензиралата се вода да изтича нормално.
Лошото свързване може да причини изтичане на вода.
• Поддържайте уреда нивелиран при монтажа. За да се избегнат вибрации или шум.
• Не монтирайте уреда на място, където шумът или горещият въздух от външното тяло
могат да причинят щети или да безпокоят съседите. Това може да причини неприятности за съседите и да последват кавги.
• Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент) след монтаж или поправка на
уреда. Ниските нива на хладилен агент могат да доведат до повреда на уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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• Лицата, които работят по циркулационния контур на хладилния агент, трябва да разполагат с валиден сертификат, издаден от акредитиран от отрасъла оценяващ орган,
който удостоверява техните компетенции да боравят безопасно с хладилни агенти в
съответствие с приетите от отрасъла технически критерии.
• Носете подходящи лични предпазни средства (ЛПС) по време на монтиране, поддръжка или обслужване на уреда.
БЪЛГАРСKN

Работа
• Не използвайте климатика за специални цели като запазване на храна, произведения на изкуството и т.н. Това е потребителски климатик, а не система за прецизно
охлаждане. Има опасност от повреда или загуба на собственост.
• Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток. Това може да повреди уреда.
• Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте силни почистващи препарати, разтворители и не заливайте с вода и т.н. Има опасност от пожар, токов удар
или повреда на пластмасовите части на уреда.
• Не докосвайте металните части, когато сваляте въздушния филтър. Съществува
риск от нараняване.
• Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху уреда. (външни тела) Има опасност от наранявания и повреда на уреда.
• След почистване винаги поставяйте филтъра стабилно. Почиствайте филтъра на
всеки две седмици или по-често, ако е необходимо. Замърсен филтър намалява
ефективността.
• Не поставяйте ръцете си или други предмети във входа и изхода на въздушния
поток, докато климатикът работи. Има остри и движещи се части, които могат да доведат до нараняване.
• Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате уреда. Острите ръбове могат
да ви наранят.
• Ако по време на ремонт изтича хладилен газ, не го докосвайте. Хладилният газ може
да причини измръзване (студено изгаряне).
• Не накланяйте уреда, докато го сваляте или демонтирате. Кондензиралата се вода
вътре може да се разлее.
• Не смесвайте въздух или газ, различен от препоръчания за системата хладилен
агент. Ако в хладилната система навлезе въздух, се получава извънредно високо налягане, което може да повреди уреда или да доведе до нараняване.
• Ако по време на монтажа изтече хладилен газ, незабавно проветрете помещението.
В противен случай това може да бъде опасно за вашето здраве.
• Демонтажът, обработването на хладилното масло и на отделните части на климатика трябва да бъдат извършвани съгласно изискванията на местните и националните стандарти.
• Подменяйте всички батерии на дистанционното управление с нови от същия вид. Не
смесвайте нови и стари батерии или такива от различни типове. Съществува риск от
пожар или повреда на уреда.
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• Не презареждайте и не разглобявайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън.
Те могат да изгорят или експлодират.
• Ако течността от батериите попадне върху дрехите или кожата ви, измийте ги добре
с чиста вода. Не използвайте дистанционното, ако батериите са протекли. Химичните вещества в батериите могат да причинят изгаряния или други здравословни
проблеми.
• Ако погълнете изтекла течност от батериите, измийте добре вътрешността на устата
си и се консултирайте с лекар. В противен случай може да се стигне до сериозни
здравословни проблеми.
• Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е
много висока и има оставени отворени врати или прозорци. Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.
• Не излагайте себе си, деца или растения на студения или топъл въздушен поток.
Това може да увреди здравето ви.
• Не пийте изтичащата от уреда вода. Тя не е чиста и може да причини сериозни здравословни проблеми.
• Използвайте стабилна стълба или стол, когато почиствате, извършвате поддръжка
или ремонтирате климатика на височина. Бъдете внимателни и избягвайте нараняване.
• Уредът трябва да се съхранява така, че да бъде предпазен от всякакви механични
повреди.
• Обслужването трябва да се извършва по начина, препоръчан от производителя на
уреда. Поддръжката и ремонтът, които изискват съдействие на друг квалифициран
персонал, трябва да се извършват под надзора на лице, компетентно в употребата на
запалими хладилни агенти.
Съгласно IEC 660335-1
• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако
не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускайте те да си играят с уреда.
Съгласно EN 660335-1
• Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако те са
наблюдавани или инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Не допускайте деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без
наблюдение.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
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МЕСТА ЗА МОНТАЖ

500
или
повече
H

1000
или
повече

500
или
повече

300 или по-малко

Окачен таван

Мерна единица: mm

Под

Шаси
TQ/TR/TP
TN/TM

H
3,600
4,200

Повече от 700 mm

Повече от 300 mm

Поглед отгоре
(Мерна единица: mm)
Ревизионен отвор 600 x 600
Входен въздушен отвор
Табло за управление

600
600
1000
Изходни въздушни
отвори
Изглед отпред
Най-малко 1800
H или по-малко

10 или
повече

Таван
Окачен таван

Повече от 700 mm

Изглед отстрани (Мерна единица: mm)

20 или повече

• Необходим е подходящ размер "H", за да
се получи наклон за дренаж, както е показано на фигурата

БЪЛГАРСKN

- Близо до уреда не трябва да има какъвто и да
било източник на топлина или пара.
- Не трябва да има никакви препятствия, които
да пречат на циркулацията на въздуха.
- Място, където циркулацията на въздуха в
стаята би била добра.
- Място, където може лесно да се осъществи
дренаж.
- Място, където е предвидено предотвратяване
на шума.
- Не монтирайте уреда близо до врата.
- Осигурете разстоянията, посочени със
стрелки, от стената, тавана или други прегради.
- Около вътрешното тяло трябва да има пространството за поддръжка.

10 МЕСТА ЗА МОНТАЖ

Минимална площ на пода
- Уредът трябва да бъде монтиран, експлоатиран и съхраняван в помещение, чиято площ на пода
е по-голяма от минималната посочена.
- Определете минималната площ с помощта на графиката в таблицата.
Amin (m2) 600

БЪЛГАРСKN

Подов тип
500

400

300

200

100

Стенен тип
Таванен тип
m (kg)

0
0

1.224

2

3

4

5

6

7

8

- m : Общ обем на хладилния агент в системата
- Общ обем на хладилния агент: заводско зареждане с хладилен агент + допълнително количество хладилен агент
- Amin : минимална площ за монтаж

Подов тип
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
12.9
1.4
16.82
1.6
21.97
1.8
27.80
2
34.32
2.2
41.53
2.4
49.42
2.6
58.00
2.8
67.27
3
77.22
3.2
87.86
3.4
99.19
3.6
111.20
3.8
123.90
4
137.29
4.2
151.36
4.4
166.12

Подов тип
m (kg) Amin (m2)
4.6
181.56
4.8
197.70
5
214.51
5.2
232.02
5.4
250.21
5.6
269.09
5.8
288.65
6
308.90
6.2
329.84
6.4
351.46
6.6
373.77
6.8
396.76
7
420.45
7.2
444.81
7.4
469.87
7.6
495.61
7.8
522.04

Стенен тип
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
1.43
1.4
1.87
1.6
2.44
1.8
3.09
2
3.81
2.2
4.61
2.4
5.49
2.6
6.44
2.8
7.47
3
8.58
3.2
9.76
3.4
11.02
3.6
12.36
3.8
13.77
4
15.25
4.2
16.82
4.4
18.46

Стенен тип
m (kg) Amin (m2)
4.6
20.17
4.8
21.97
5
23.83
5.2
25.78
5.4
27.80
5.6
29.90
5.8
32.07
6
34.32
6.2
36.65
6.4
39.05
6.6
41.53
6.8
44.08
7
46.72
7.2
49.42
7.4
52.21
7.6
55.07
7.8
58.00

Таванен тип
m (kg) Amin (m2)
< 1.224
1.224
0.956
1.4
1.25
1.6
1.63
1.8
2.07
2
2.55
2.2
3.09
2.4
3.68
2.6
4.31
2.8
5.00
3
5.74
3.2
6.54
3.4
7.38
3.6
8.27
3.8
9.22
4
10.21
4.2
11.26
4.4
12.36

Таванен тип
m (kg) Amin (m2)
4.6
13.50
4.8
14.70
5
15.96
5.2
17.26
5.4
18.61
5.6
20.01
5.8
21.47
6
22.98
6.2
24.53
6.4
26.14
6.6
27.80
6.8
29.51
7
31.27
7.2
33.09
7.4
34.95
7.6
36.86
7.8
38.83
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ОКАБЕЛЯВАНЕ
Общи указания

Свързване на кабелите
Свържете кабелите към клемите на таблото за управление поотделно според
свързването на външното тяло.
Уверете се, че цветовете на кабелите на
външното тяло и номерата на клемите съответстват на същите при вътрешното тяло

1(L) 2(N) 3

Конектор за външното тяло
или за разпределителното тяло.

! ВНИМАНИЕ
• Свързващият кабел, свързан към
вътрешното и външното тяло,
трябва да отговаря на следните характеристики (гумена изолация,
тип H0 5RN-F, одобрена от HAR или
SAA).
НОРМАЛНА ПЛОЩ
НА НАПРЕЧНОТО
СЕЧЕНИЕ: 0,75 mm²

GN
/YL
20

mm

• Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени със специален кабел или комплект,
закупен от производителя или неговия сервизен агент.

Използване на дистанционно
управление
Можете да работите с климатика по-удобно
посредством дистанционното управление.
Бутоните за допълнителните функции се
намират под капака на дистанционното.

БЪЛГАРСKN

- Всички части и материали, доставени на
място, както и електромонтажните
работи, трябва да отговарят на местните
разпоредби. Задължително използвайте
само меден проводник.
- Спазвайте ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СХЕМА
върху тялото на уреда, когато
окабелявате външното тяло, вътрешните
тела и дистанционното управление.
- Всички работи по окабеляването трябва
да бъдат извършени от квалифициран
електротехник

12 ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА
Редовно почиствайте уреда, за да
поддържате оптимална производителност и
за да избегнете евентуална повреда.

БЪЛГАРСKN

! ВНИМАНИЕ
• Изключете захранването и издърпайте захранващия кабел, преди да започнете да
извършвате работи, свързани с поддръжка; в противен случай има опасност
от токов удар.
• Никога не използвайте вода, по-топла от
40° C, когато почиствате филтрите. Това
може да причини деформация или обезцветяване.
• Никога не използвайте летливи вещества,
когато почиствате филтрите. Те могат да
повредят повърхността на уреда.
Съвети за работа!
• Не преохлаждайте стаята.
Това не е добре за здравето и хаби електроенергия.
• Дръжте щорите или завесите затворени.
Не позволявайте в стаята да влиза пряка
слънчева светлина, когато климатикът работи.
• Поддържайте постоянна стайна температура.
Нагласете посоката на вертикалния и хоризонталния въздушен поток, за да осигурите
равномерна температура в помещението.
• Уверете се, че всички врати и прозорци са
плътно затворени.
Избягвайте да отваряте врати и прозорци,
за да запазите хладния въздух в стаята.
• Почиствайте редовно въздушния филтър.
Замърсяването на въздушния филтър намалява въздушния поток и понижава ефекта
от охлаждането и обезвлажняването. Почиствайте поне веднъж на всеки две седмици.
• Проветрявайте стаята от време на време.
След като прозорците се държат затворени,
е добре да се отварят от време на време, за
да се проветри стаята.

Когато климатикът не работи....
Когато климатикът няма да бъде използван
продължително време.
1 Включете климатика за 2-3 часа със
следните настройки.
• Тип работа: Вентилаторен режим. (Виж
страница "Вентилаторен режим")
• Това ще подсуши вътрешните механизми.

2 Изключете прекъсвача.

! ВНИМАНИЕ
Изключвайте прекъсвача, когато климатикът няма да се използва дълго време.
Възможно е натрупване на прах, който да
доведе до пожар.
3 Извадете батериите от дистанционното
управление.

Полезна информация
Въздушните филтри и вашите сметки за
електричество.
Ако въздушните филтри се задръстят със
замърсявания, охлаждащият капацитет ще
спадне и 6 % от електричеството, използвано за работата на климатика, ще бъде
изгубено.

Когато отново ще използвате
климатика.
1 Почистете въздушния филтър и го поставете във вътрешното тяло. (Вижте страницата „Поддръжка и сервиз“)
2 Проверете дали входящите и изходящите
въздушни отвори на
вътрешното/външното тяло не са блокирани.
3 Уверете се, че заземителният проводник
е свързан правилно. Той може да бъде
свързан с вътрешното тяло.
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Съвети за отстраняване на неизправности! Спестете време и пари!
Проверете следите неща, преди да се обадите за ремонт или обслужване... Ако проблемът
не се отстрани, свържете се с вашия официален дилър.
Проблем
Климатикът не работи.

Обяснение
• Дали не сте допуснали грешка при работата с таймера?
• Дали предпазителят не е изгорял, или пък прекъсвачът не
се е задействал?
• Проверете дали това не е миризма на влага, излъчвана от
стени, килим, мебели или дрехи в стаята.

Изглежда, че от климатика
тече конденз.

• Конденз се образува, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия стаен въздух.

Климатикът не работи през
първите 3 минути след рестартиране.

• Това е вградена защита за механичната част.
• Изчакайте около 3 минути и работата ще започне.

Ефективността на охлаждане или отопление е ниска.

Климатикът работи шумно.

• Проверете въздушния филтър за замърсяване. Вижте инструкциите за почистване на въздушния филтър.
• Възможно е помещението да е било прекалено горещо, когато климатикът е бил включен. Изчакайте да се охлади.
• Дали не е била зададена неправилна температура?
• Задръстени ли са входните или изходните отвори на
вътрешното тяло?
• Шум, подобен на течаща вода.
- Това е шум от фреона, който тече в климатика.
• Шум, подобен на изпускане на сгъстен въздух в атмосферата.
- Това е звук от водата от обезвлажняването, която се обработва във вътрешността на уреда.

Шум, подобен на пукане.

• Този звук идва от разширяването/свиването на входната
решетка и т.н. поради температурните промени.

Светодиодният индикатор за
филтъра свети.

• За да почистите филтъра, натиснете едновременно за 3
секунди бутона Timer (Таймер) и бутона ◀ на кабелното
дистанционно управление.

Дисплеят на дистанционното • Дали не е бил задействан прекъсвачът?
е блед или не свети изобщо. • Правилно ли са поставени батериите спрямо (+) и (-)?
Този код за грешка се появява след удар от мълния

• В този уред се използва верига за защита от свръхнапрежение. Може да възникне грешка, но това е нормално поведение. След няколко минути ще заработи нормално.

Обадете се в сервиза незабавно при следните ситуации
1 Ако усетите нещо странно, като на мирис на изгоряло, или чуете силен шум и т.н. Спрете уреда и изключете
прекъсвача. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами или да рестартирате системата в такива случаи.

2 Захранващият кабел е нагорещен или повреден.
3 От самодиагностиката се извежда код за грешка.
4 Има теч на вода от вътрешното тяло дори когато влажността е ниска.

5 Някой от превключвателите, прекъсвачите (обезопасителен, заземителен) или предпазителите не работи
правилно
Потребителят трябва редовно да проверява и почиства климатика, за да избегне ниска ефективност на уреда.
При специални ситуации тази работа трябва да се извършва само от сервизен персонал.
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В помещението има особена
миризма.
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