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Производител:    TCL CORPORATION 

Внимание! 
Преди включване в експлоатация внимателно се запознайте с настоящото 
ръководство! 
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Указание преди употреба	  

Изисквания по електробезопасност 
1. Климатикът се захранва от електрическа мрежа с напрежение 220 В или 380 В / 
50 Хц – в зависимост от модела. 
2. Климатикът трябва да бъде надеждно заземен! Проводникът за заземяването 
трябва да бъде свързан към общата шина на заземяването на сградата и не 
трябва да се свързва с водопроводна или газова тръба. 
3. Полагането и свързването на електрическите проводници трябва да се 
осъществява според действащите правила и инструкции по техника на 
безопасност. 
4. В мрежата трябва да има предвиден автоматичен прекъсвач при токов удар, 
пресметнат за необходимата мощност. 
5. Ако климатикът не се използва, прекратете захранването. 
Изисквания по безопасност: 
•  Молим, внимателно проучете настоящото ръководство, преди да пристъпите към 
експлоатация на климатика. В случай на някакви затруднения се свържете със 
съответния сервизен център. 
•  Климатикът е предназначен изключително за използване във връзка с целите, 
описани в настоящото ръководство. 
ВНИМАНИЕ: 
•  НИКОГА не използвайте и не оставяйте в близост до климатика бензин и други 
горивни газове и течности, тъй като това е много опасно. 
•  Климатикът не е оборудван с устройство за достъп на свеж въздух, затова ако 
използвате в едно помещение заедно с климатика и нагревателен уред, работещ 
на газ или бензин, редовно отваряйте вратите или прозорците, доколкото тези 
нагревателни уреди „изгарят” съдържащия се във въздуха кислород и 
предизвикват на хората неудобство, свързано с недостиг на кислород. 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
•  Не включвайте и не изключвайте климатика чрез включване или изключване на 
общото захранване. Вместо това натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ 
•  Не поставяйте никакви предмети в рамките на решетката за подаване на въздух 
и в рамките на отвора за изход на въздуха. 
•  Не допускайте експлоатацията на климатика от деца. 
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Устройство на климатика	  

Фиксационен панел 

Изходящ въздух 

Хоризонтални жалузи 

Странични жалузи 

Панел за управление 

Горен панел 

Долен панел (с решетка) 

Въздушен филтър 

Пулт за управление 
Външен блок 
Оградна решетка 
 
Междублокови кабели и фреонови тръбички 
Дренажна тръбичка 

Странично капаче 

Изход на въздух 

Фиг.	  2.1	  
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Технически характеристики	  

* Количеството фреон е посочено за дължина на трасето 5 м., при дължина на трасето повече 
от 5 м. е необходимо дозареждане пресметнато по 30 гр. на 1 м дължина на тръбата за 
течността. 
** Ток на прекъсване – не по-малък от 7 Ін (Ін – номинален консумиран ток), загуби на ток – не 
повече от 30 мА, характеристика на изключване „С”. 
Допуска се последователно свързване на автоматичния изключвател и УЗО на съответните 
номинали. Заземяването на климатика се изпълнява задължително. 
В таблицата са посочени данните за температурните условия в съответствие с ISO 5151-94: 
- режим на охлаждане вътре 27оС(DB)/19oС(WB), отвън 35оС(DB)/24оС(WB); 
- режим на отопление вътре 20оС(DB)/15oС(WB), отвън 7оС(DB)/6оС(WB); 

Модел	  
като	  цяло	   TCA-‐50FHERA/U3	   TCA-‐60FHERA/U3	  
вътрешно	  тяло	   TCA-‐50FHERA/U3/I	   TCA-‐60FHERA/U3/I	  
външно	  тяло	   TCA-‐50FHERA/U3/0	   TCA-‐60FHERA/U3/0	  

Производителност	   охлаждане	   кВт	   12.3	   14	  
отопление	   13.4	   15	  

Потребявана	  мощност	   охлаждане	   кВт	   4.72	   4.8	  
отопление	   4.63	   4.75	  

Номинален	  ток	   охлаждане	   A	   8	   8.2	  
отопление	   7.9	   8.1	  

Източник	  на	  електрозахранване	   Ф/В/Гц	   ~3/380В/50	  
Въздухопроизводителност	  на	  вътр.	  Блок	  (H/M/L)	   м3/ч	   1500/1500/1700	   1600/1600/1700	  

Характеристика	  на	  фреоновото	  трасе	  
диаметър	  на	  тръбите	   течна	   1/2''	  

газ	   3/4''	  
дължина	  (макс.)	   м	   15	  
максимална	  денивелация	   10	  

Тип	  на	  фреона	   R410A	  
Тегло	  на	  фреон	  в	  системата	   	  	   кг	   	  3.00	  	   	  3.00	  	  
Дренажна	  тръбичка	   външ.	  диаметър	   мм	   16	  

Мрежов	  захранващ	  кабел	   вътр.	  блок	   n	  x	  мм2	   -‐	   -‐	  
външ.	  блок	   5x2,5	  

Междублокови	  кабели	   n	  x	  мм2	  
3x0,75;	  
3x1,5;	  
2x0,2	  

Диф	  автомат**	   ном.	  ток	   	  	   16	  
Габарити	  размери	  (Ш	  х	  Вх	  Г)	   вътрешен	   	  	   1776x415x540	  
	  	   външен	   	  	   990x960x360	   950x1255x410	  
Монтажни	  размери	  на	  външния	  блок	   мм	   625x365	   572x378	  

Тегло	   вътрешен	   кг	   62	  
външен	   102	   113	  

Ниво	  на	  шума	   вътрешен	   ДБ	  (A)	   49/49/54	  
	  	   външен	   63	   60	  
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3.2. Температурен диапазон на условията на експлоатация на климатика 

Режим	  на	  работа	  
Температура	  в	  зоната	  на	  
монтаж	  на	  вътрешния	  

блок,	  (DB	  /WB)*	  

Температура	  в	  зоната	  на	  
монтаж	  на	  външния	  блок,	  

(DB	  /WB)	  
Max	  температура	  в	  режим	  охлаждане	   32/23	   43/26	  
Min	  температура	  в	  режим	  охлаждане	   18/15	   16/12	  
Max	  температура	  в	  режим	  отопление	   27/-‐	   24/18	  
Min	  температура	  в	  режим	  отопление	   20/-‐	   -‐15/-‐18	  

*) DB – значение на температурата по сухия термометър; 
WB – значение на температурата по мокрия термометър. 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМ НА РАБОТА 
4.1. Управлението на климатика може да се извършва чрез панелите за 
управление на вътрешния блок (фиг. 4.1) или от дистанционното инфрачервено 
управление (фиг. 4.2) 

4.1.1 Панел за управление 

Ръководство за употреба	  



WWW.ACTON.BG 

4.1.2	  Пулт	  за	  дистанционно	  управление	  
4.1.3	  За	  управление	  на	  климатика	  се	  използва	  	  
безжичен	  инфрачервен	  дистанционен	  пулт	  (фиг.	  4.2)	  
4.1.4	  Коментари	  към	  фиг.	  4.2	  виж.	  таблица	  4.1 

Фиг.	  4.2	  

Ръководство за употреба	  

№ БУТОН ФУНКЦИЯ 
1 (TEMP UP) Повишаване на температурата с 1 единица 
2 (TEMP DN) Намаляване на температурата с 1 единица 
3 ON/OFF Включване и изключване на уреда 
4 FAN Избор на скорост на вентилатора Аuto/low/mid/high 
5 TIMER Избор на автоматично вкл./изкл.  
6 SLEEP Активиране на функция "SLEEP". 

7 ECO 
В режим охлаждане натиснете този бутон ,температурата ще се повиши с 2 градуса. В 
режим отопление натиснете този бутон ,температурата ще се намали с 2 градуса. 

8 MODE Избор на режим на работа 

9 SUPER 

В режим охлаждане натиснете този бутон, климатика ще работи на максимална скорост 
на вентилатора при температура 16оС. 
В режим отопление натиснете този бутон, климатика ще работи на максимална скорост 
на вентилатора при температура 31оС. 

10 SWING За активиране или дезактивиране на въздушните клапи. 

11 CLOCK 

Когато натиснете този бутон, индикатора за време ще мига; 
тогава натиснете бутоните" и " ", за да зададете желаното време. След като настроите 
времето, натиснете отново бутона за време за да запаметите настройките. 

12 DISPLAY За да вкл./изкл. диспеля на вътрешното тяло (ако има такъв) 

13 HEALTHY 
За вкл./изкл. На функция HEALTHY. Тази функция контролира йонизатора или плазма 
генератора ако има такива. 

14 3D 
Когато натиснете "3D", хоризонталните и вертикалните вани, ще се люлеят 
едновременно. Това е само за моделите които са оборудвани с моторизирани клапи. 

15 RESET За рестартиране на дистанционното управление. 
16 ANTI-MILDEW За активиране на фунцкя ANTI-MILDEW 

Tаблица 4.1 
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4.1.5	  LCD-‐дисплей	  на	  дистанционното	  управление 

Таблица.	  4.2	  

Фиг.	  4.3	  

Индикация	   Коментари	  
FEEL	   Автоматичен	  режим	  на	  работа	  
COOL	   Режим	  на	  охлаждане	  
DRY	   Режим	  на	  изсушаване	  
FAN	   Режим	  на	  вентилация	  
HEAT	   Режим	  на	  отопление	  
SWING	   Режим	  на	  движение	  на	  хоризонталните	  жалузи	  
LOW	   Ниска	  скорост	  на	  вентилатора	  
MID	   Средна	  скорост	  на	  вентилатора	  
HIGH	   Висока	  скорост	  на	  вентилатора	  
AUTO	   Автоматичен	  режим	  на	  работа	  на	  вентилатора	  
SLEEP	   Режим	  «Сън»	  
TIMER	  ON	   Режим	  на	  включване	  по	  таймера	  
TIMER	  OFF	   Режим	  на	  изключване	  по	  таймера	  

	  	   Индикация	  на	  предаването	  на	  сигнал	  от	  пулта	  

Ръководство за употреба	  
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4.2. Ред на управление от дистанционното управление 
4.2.1. Поставете захранващите елементи (батериите) 
в пулта. За целта: 
1. Свалете капачето на отделението за батериите, 
като го дръпнете в посоката, посочена със стрелката 
(фиг. 4.4). 
2. Поставете нови батерии, като спазвате 
полярността. 
3. Поставете обратно капачето на отделението за 
батериите. 
4.2.2. За пулта се използват два захранващи 
елемента от типа ААА (1,5 В). Не използвайте 
акумулатори. При намаляване на яркостта на екрана 
подменете батериите. 
4.2.3. С цел сигурно предаване на сигнала насочвайте пулта непосредствено към вътрешния 
блок на климатика (фиг. 5.5). 
4.2.4. При управлението разстоянието между пулта и приемника на сигнала на вътрешния блок 
трябва да бъде не повече от 7 м. 
4.2.5. Между пулта и блока не трябва да има обекти, които да пречат на преминаването на 
сигнала. 
4.2.6. Устройството потвърждава приемането на сигнала от пулта с кратък звуков сигнал. 
4.2.7. Пултът за управление трябва да се намира на разстояние не по-малко от 1 метър от 
теле- и радиоапаратура. 
4.2.8. Не изпускайте и не удряйте пулта, също така не го оставяйте под преките слънчеви лъчи. 
4.3. Работа в различните режими 
4.3.1 В режим охлаждане трябва да се има предвид, че ако зададената температура е 
по-висока от фактическата с повече от 2оС, то климатикът няма да се включи в работен 
режим. 
В режим на отопление, ако зададената температура е по-ниска от фактическата с повече от 
2оС, климатикът също няма да се включи в работен режим. 
4.3.2 Всяко натискане на бутон ▲ увеличава температурата с 1оС. 
Всяко натискане на бутон ▼намалява значението на зададената температура с 1оС 
4.3.3 При превключване от един режим на работа на друг, климатикът се включва в 
работа на новия режим със забавяне до 3 мин. 
4.3.4 След включването на климатика в мрежата може да има забавяне на включването до 20 
сек. 
4.3.5 В режим на отопление подаването на горещ въздух става със забавяне от 2 – 5 минути. 
4.3.6 В режим на отопление автоматично климатикът преминава на размразяване от 
2 – 10 мин. като компресорите и вентилаторите на вътрешния блок спират да работят. 

Фиг. 4.4 

Ръководство за употреба	  
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4.3.7. РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ 
Режимът на охлаждане служи за понижаване 
на температурата в помещението. 
При понижаването на температурата намалява и 
влажността на въздуха. 
За активиране на функцията с бутон MODE изберете 
на LCD-дисплея индикация COOL . 
С Бутони ▲▼ определете зададената температура. 
Определете скоростта на вентилатора с бутон FAN и 
направлението на въздушния поток с бутон SWING. 
 
4.3.8. РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ 
Режимът на отопление служи за повишаване 
на температурата в помещението. 
За активиране на функцията с бутон MODE 
изберете на жк-дисплея индикация НЕАТ . 
С Бутони ▲▼ определете зададената температура. 
Определете скоростта на вентилатора с бутон FAN и 
направлението на въздушния поток с бутон SWING. 
 
4.3.9. РЕЖИМ НА ИЗСУШАВАНЕ 
Режимът на изсушаване е необходим за 
намаляване на влажността в помещението. 
С бутон MODE изберете на LCD-дисплея индикация DRY. 
В режим изсушаване автоматично се редуват режимите 
на охлаждане и вентилация, което спомага за 
понижаването на влажността на въздуха в помещението. 
 
4.3.10. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 
С бутон MODE изберете автоматичен режим 
FEEL на дисплея на пулта. 
В автоматичен режим на работа и скоростта на 
вентилатора се определя автоматично в зависимост от 
фактическата температура в помещението съгласно 
таблицата 

Фактическа	  
температура	  в	  
помещението	  

Режим	  на	  работа	  
Автоматично	  
зададена	  

температура	  

<20оС	   Отопление	  за	  моделите	  с	  топлинна	  помпа	  и	  режим	  на	  
вентилация	  замодели,	  работещи	  само	  за	  охлаждане	   23	  оС	  

20	  –	  26	  оС	   Режим	  на	  изсушаване	  (DRY)	   18	  оС	  
>26	  оС	   Режим	  на	  охлаждане	   23	  оС	  

Ръководство за употреба	  
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4.3.11. РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАЦИЯ 
С бутон FAN изберете режим на дисплея на 
пулта “FAN”. 
С последователно натискане на бутон FAN изберете 
необходимата скорост на въртене на вентилатора; LOW – 
Ниска скорост, MID – средна скорост, HIGH – висока 
скорост, AUTO – автоматичен режим на въртене на 
вентилатора. 
В автоматичен режим на вентилатора скоростта се 
определя автоматично в зависимост от разликата между 
зададената и фактическата температура. Колкото по-голяма е разликата, толкова по- 
висока е скоростта. 
В режим FEEL скоростта на вентилатора не се регулира. 
 
4.3.12. РЕЖИМ „СЪН” 
С бутон SLEEP изберете режим „SLEEP” на 
дисплея на пулта. 
В режим SLEEP зададената температура 
автоматично се настройва за създаване на най-комфортни 
условия на сън и отдих. 
В режим охлаждане след първия час работа 
зададената температура автоматично се повишава с 1оС. 
След втория час на работа температурата се 
повишава с още 1оС. По-нататък при работа зададената 
температура не се променя. 
В режим на отопление след първия час на работа зададената температура 
автоматично спада с 1оС. 
След втория час на работа температурата спада с още 1оС. По-нататък при 
работа зададената температура не се променя. 
След 8 часа работа климатикът автоматично изключва. 
 
4.3.13. НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА 
4.3.13.1. Включване на климатика по таймер. 
С бутон TIMER изберете режим на автоматично 
включване на климатика по таймер TIMER ON. 
С бутони ▼▲ определете времето до старта. 
Внимание! Преди да зададете време на таймера, 
определете параметрите на работа на климатика: режим 
на работа, зададена температура, скорост на вентилатора. 
За отмяна на режима на таймера натиснете бутон 
TIMER още веднъж. 
Режимът на таймера автоматично се отменя след 
изключване на електрозахранването. 
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4.3.13.2. Изключване на климатика по таймера. 
С бутон TIMER изберете режим на автоматично 
изключване на климатика по таймер TIMER OFF. 
С бутони ▼▲ определете времето до 
изключването на климатика. 
За отмяна на режима на таймера натиснете бутона 
TIMER още веднъж. 
Режимът на таймера автоматично се отменя след 
изключване на електрозахранването. 
 
5.4.8. ФУНКЦИЯ SWING 
С бутон SWING изберете режим на автоматично 
люлеене на хоризонталните жалузи. 
Промяната на направлението на въздушния поток с 
помощта на хоризонтални жалузи става от пулта за 
управление. 
Функцията за автоматично люлеене на вертикалните жалузи  
не присъства във всички модели. В моделите, където има функция за автоматично люлеене на 
вертикалните жалузи алгоритъмът на управление е следният: 
•  При натискане на бутон SWING автоматично започват да се люлеят хоризонталните и 

вертикалните жалузи едновременно 
•  При повторно наттискане на бутона жалузите се фиксират в избраното положение 
•  Ако се натисне бутонът и се задържи в продължение на 3 сек, става преминаване 
в режим на избор на люлеене само на вертикалните или на хоризонталните жалузи. 
В рамките на 15 сек. трябва да потвърдите избора, след 15 сек. режимът на избор се изключва 
4.3.15 Функция на блокиране на клавишите на пулта 
Ако се натисне и се задържи бутон FAN на пулта на управление в продължение 
на 5 сек., бутоните на пулта ще се блокират. При повтаряне на опеацията пултът ще се 
разблокира. 
4.3.16 В случай на загуба на инфрачервения пулт управлението на климатика е 
възможно с помощта на бутона за аварийно управление, разположен на вътрешния 
блок на климатика. 
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С помощта на прахосмукачка почистете филтъра 
от прах 

Преди започване на техническо обслужване 
включете климатика и го изключете от 
източника на захранване 

Преди да извадите филтъра от вътрешния блок, 
изключете климатика от източника на захранване. 
Отвинтете двата винта на решетката за достъпа 
на въздух и я отворете както е показано на фиг.(1) 
Извадете филтъра от решетката за достъп на 
въздух (2) 

Натиснете филтъра леко надолу по посока на 
стрелката (1) 
Дръжте края и като прилагате усилие по посока 
на стрелка (2) извадете филтъра по посока на 
стрелка (3) 

Почиствайте климатика с мека тъкан, намокрена 
във вода с темпе ратура не по-висока от 40 °С. 
След това изтрйте климатика със суха мека тъкан. 

Забранява се използването за почистване на 
такива леки, изпаряващи се вещества като 
бензин, ацетон и други 

Изтрийте филтъра с мека кърпа или леко го 
изтупайте. 
След това промийте филтъра с топла вода, като 
използвате неутрални миещи средства. След 
това изсушете филтъра на място, където няма 
преки слънчеви лъчи 
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Не допускайте във вътрешния блок да попадне 
вода, това може да доведе до токов удар 

След това поставете филтъра обратно. 
Почиствайте филтъра след всеки 300 часа работа 
на климатика. 

За изсушаване на вътрешните повърхности на 
блока включете климатика в режим на вентилация 
за 4 часа. 

6. НЕИЗПРАВНОСТИ И ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ТЯХ 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Климатикът не работи 

Няма достатъчна студо- или 
топлопроизводимост 

Аномалии в управлението 

1) Сработила е защита или е изгорял предпазител 
2) Сработило е УЗО 
3) Няма контакт в щепсела на захранващия кабел 
4) Сработила е редовна защита (например, 
забавяне при започване на работа при 
превключване от един режим на работа на друг) 

1) Замърсен е филтъра 
2) Блокирани са отворите на вход/изход на въздуха 
3) Неправилно е определена зададената  
температута 

Електромагнитни смущения в мрежата. 
Включете и изключете климатика от 
захранващата мрежа. 
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Климатикът не се включва веднага Преминаване от един режим на работа на 
друг. Трябва да се изчака 3 мин. 

Своеобразна миризма 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Звук на протичаща течност 

Звук на пукане 

Появяване на пара (мъгла) от блока 

Преливане на хладилния агент в 
контурите на климатика. Не е 
неизправност. 

Изпукване на пластмасовите съставни 
части във вътрешния блок поради 
разликата в температурите на околния 
въздух и на вътрешността на блока 

Голяма влажност в помещението 

Възможно е това да е миризма на мебели 
или на цигара, която влиза в климатика от 
помещението и се издухва. 

6.1.1 Кодове на неизправностите 

Неизправност	  на	  датчика	  на	  температурата	  на	  околния	  въздух	   E3	  
Неизправност	  на	  датчика	  на	  температурата	  на	  топлообменника	  на	  вътрешния	  
блок	   E4	  

Сработила	  е	  защитата	  на	  външния	  блок	   E5	  
Неизправност	  на	  защитата	  на	  външния	  блок	   P6	  
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Инструкция за безопасност	  

• Моля, прочетете "инструкцията за безопасност" внимателно, преди да използвате уреда. 
• Обърнете специално внимание на знаците "Внимание". "Предупреждение” 
Раздела съдържа инструкции, които, ако не се спазват стриктно, могат да причинят смърт или сериозно нараняване. 
Раздела"Внимание" съдържа въпроси, които могат да доведат до сериозни последици, ако не се наблюдават 
правилно. Моля, спазвайте всички инструкции стриктно за да се гарантира безопасността. 
• Значение на обозначения. (По долу описаниете са само примерни.) 
Tози знак означава забрана. Показва инструкция, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ УПОТРЕБА 

ВНИМАНИЕ 

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Изтичане на вода, грешка, прекъсване на захранването или 
дори пожар, могат да бъдат причинени ако се опитвате да ремонтирате сами уреда. 
Свържете се с оторизиран сервиз за монтажа на Вашият уред.Изтичане на вода, грешка, прекъсване на 
захранването или дори пожар, могат да бъдат причинени ако се опитвате да ремонтирате сами уреда. 
Заземете кабела. 
Не оставяйте нулевата фаза на кабела в близост до вода, ел.прекъсвачи,или нулевата фаза на телефонна 
линия. Неправилното окабеляване може да причини електрически шок. 
Уверете се, че използваните тръби са подходящи за фреон R410A. В противен случай 
може да се спукат тръбите или да причините повреда. 

ВНИМАНИЕ 

Използвайте прекъсвач, според мястото на инсталиране на уреда.Без прекъсвач, има опасност от 
електрически шок. 

Не инсталирайте уреда в близост до местоположение където има газ. Външното тяло може да се 
възпламени в случай на изтичане на газ в близост. Тръбите трябва да са добре закрепени през 1 м. 

Осигурете добро оттичане на дренажната вода. В случай, на пропуск в кондензната тръба, водни капки от 
вътрешното или външно тяло може да изтичат по покъщнината и да причини повреди. 
Уверете се, че се използва монофазно захранване 230V. 
Ако използвате друг тип захранване може да причините прегряване на компоненти и повреда на уреда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	  ПРИ	  ПРЕМЕСТВАНЕ	  ИЛИ	  ПОДДРЪЖКА	  

ВНИМАНИЕ	  

Ако	  усетите	  нещо	  не	  типично	  (като	  мирис	  на	  пушек),	  изключете	  уреда	  и	  извадете	  щепсела	  или	  
изключете	  предпазителя.	  Свържете	  се	  с	  монтажната	  фирма.	  Повреда,	  късо	  съединение	  или	  
пожар	  може	  да	  се	  появи,	  ако	  уреда	  продължи	  да	  работи	  при	  нетипично	  поведение.	  

Свържете	  се	  с	  монтажната	  организация.	  
Неправилното	  ремонтиране	  може	  да	  предизвика	  пожар	  или	  късо	  съединение.	  
Свържете	  се	  с	  монтажната	  фирма	  ако	  се	  налага	  да	  демонтирате	  уреда.	  
Пожар	  или	  късо	  съединиение	  може	  да	  се	  предизвика	  при	  неправилно	  преместване.	  

Избягвайте	  продължително	  стоене	  под	  въздушната	  струя	  
Използвайте	  непрекъснат	  захранващ	  кабел,	  без	  удължаване.	  Не	  включвайте	  прекалено	  много	  
други	  уреди	  в	  същият	  захранващ	  контакт.	  Оставете	  захранващият	  кабел	  с	  по-‐голяма	  дължина	  за	  
да	  не	  се	  усуква	  или	  изпъва	  твърде	  много.	  Противното	  може	  да	  предизвика	  пожар	  или	  късо	  
съединение	  
Не	  пакетирайте,	  дърпайте,	  настъпвайте,	  нагрявайте,	  поставяйте	  помежду	  уреди	  
захранващият	  кабел.	  Противното	  може	  да	  доведе	  до	  нараняване	  на	  кабела.	  
Повреденият	  кабел	  може	  да	  предизвика	  пожар	  или	  късо	  съединение.	  

Не	  вкарвайте	  предмети	  като	  например	  тънки	  пръчки	  в	  отворите	  за	  
въздух.	  Може	  да	  се	  нараните	  от	  намиращият	  се	  вътре	  в	  уреда	  вентилатор.	  
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Инструкция за безопасност	  

• Моля, прочетете "инструкцията за безопасност" внимателно, преди да използвате уреда. 
• Обърнете специално внимание на знаците "Внимание". "Предупреждение” 
Раздела съдържа инструкции, които, ако не се спазват стриктно, могат да причинят смърт или 
сериозно нараняване. Раздела"Внимание" съдържа въпроси, които могат да доведат до сериозни 
последици, ако не се наблюдават правилно. Моля, спазвайте всички инструкции стриктно за да се 
гарантира безопасността. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 

ВНИМАНИЕ 

Да не се използва в предпазител, като проводник тел, това може да доведе до фатален инцидент. 
По време на буря, изключете уреда от захранването или предпазителя. 
Кутии от спрей и други горивни материали не трябва да се намират в близост до 1 метър 
от въздушните отвори на вътрешното и външното тяло. Кутиите спрей могат да 
повишат вътрешното налягане от горещия въздух и да предизвикат нараняване. 
Уреда трябва да се използва съгласно спецификацията на производителя и по 
никакво друго предназначение. 
Уреда трябва да се използва съгласно спецификацията на производителя и по 
никакво друго предназначение. 
При работа на уреда в помещение с горими материали, 
редовно проветрявайте помещението за да се избегнете 
недостиг на кислород. 
Не насочвайте хладния въздух, който излиза от климатика към 
други домакински електроуреди, тъй като това може да повлияе 
на работата на уредите, като например електрическа кана, фурна и т.н. 
Уверете се, че стойката на външното тяло винаги е стабилна, здрава и без недостатък. Ако не, външното 
тяло може да падне и да създаде опасност. 
Не почиствайте климатика с вода и не поставяйте воден контейнер, например ваза върху него. В случай на 
електрическа повреда, може да причини електро шок. 
Не оставяйте растения или животни на директната въздушна струя. Може да навреди на растението или 
животното. 
Не се покатервайте по външното тяло и не поставяйте предмети върху него. 

При работа на уреда при отворени врата и прозорци (влажността на въздуха в стаята е винаги над 80%) и с 
въздушната клапа надолу или в автоматично люлеене за дълъг период от време, водата ще се кондензира 
върху въздушната клапа и капе надолу от време на време. Това ще намокри вашите мебели. Поради това, 
не оставяйте уреда да работи при такива условия за дълго време. 
Ако количеството топлина в помещението е над капацитета на охлаждане или отопление на 
у-вото (например: повече хора влизат в стая, като се използват отоплителни съоръжения 
и т.н.), предварително зададената температура в помещението не може да се постигне. 
Вътрешното тяло на този уред трябва да се почиства от оторизиран персонал. Консултирайте се с вашия 
търговски агент. Стандартните почистващи препарати или подобни могат да повредят пластмасовите 
части или запушват кондензната тръба, което води до капене на вода с потенциална опасност от токов 
удар. 
Не докосвайте изходите на въздуха, дъното и алуминиевите ламели на топлообменника на външното тяло. 
Може да се нараните. 
Не докосвайте тръбите и крановете. Може да се изгорите. 
Уредът не е предназначен за използване от хора (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или психични 
проблеми или нямащи съответния опит и познания, докато не бъдат инструктирани или наблюдавани от 
човек, отговорен за безопасността, за начина на използване на уреда. Наблюдавайте децата, за да се 
уверите, че не си играят с уреда. 
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