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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА - ПОДОВ ТИП

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 Не се опитвайте да инсталирате климатизатора самостоятелно.
 Климатизатора несъдържа потребителски насочени компоненти. Монтажът,
демонтажът и ремонта трябва да се извършва от оторизиран сервиз.

 Преди преместване се консултирайте с оторизиран сервиз.
 Не позволявайте деца, болни и възрастни хора да стоят пред директно насочена струя.
 Не пъхайте предмети и пръчки в отворите или решетките на телата.
 Не пускайте и спирайте климатизатора от захранващото напрежение (или контакта).
Използвайте дистанционното управление.

 Прегледайте захранващия кабел за повреди.
 При евентуална повреда (миризма на пушек и т.н.) се свържете веднага с 
оторизиран сервиз и изключете климатизатора от захранващото напрежение.

 Ако захранващия кабел е повреден, то се свържете с оторизиран сервиз.
Не се опитвайте да подменяте кабела самостоятелно.

 Редовно проветрявайте помещението.
 Не насочвайте въздушния поток на климатизатора към отоплителни уреди.
 Не се качвайте и не поставяйте предмети върху телата на климатизатора
 Не окачвайте предмети върху телата
 Непоставяйте вази или съдове с вода върху телата на климатизатора.
 Недопускайте директно попадение на вода върху вътрешното тяло
 Недокосвайте частите на климатизатора с мокри ръце.
 Не изключвайте захранващото напрежение по време на работа.
 Изключете захванващото напрежение, ако ще отсъствате за по-дълъг период.
 Проверявайте състоянието на стойките.
 Непоставяйте растения или животни срещу въздушния поток
 Не пийте кондензираната вода от климатизатора.
 Неизползвайте климатизатора при отглеждане на растения, охлаждане на 
хранителни продукти или при съхранение на произведения на изкуството.

 Вентилите могат да са много горещи или студени, недокосвайте с ръце.
 Не използвайте нагреватели с голям капацитет в близост до климатизатора.  
 Непоставяйте предмети или мебели пред решетките на телата.
 Убедете се, че няма електрически уреди на по-малко от 1метър от телата на
климатизатора.

 Неизползвайте лесно възпламеними субстанции - бензин, лак за коса и т.н.
  Този уред не е предназначен за употреба от деца, хора с намалена подвижност
или душевно неуравновесени хора. Неправилната употреба на климатизатора 
може да се отрази негативно на здравето или безопасността.

ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!



En-3

ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ИНВЕРТОР

ECONOMY (Икономичен режим)

АВТОМАТИЧНА СМЯНА НА РЕЖИМ

10°C HEAT ФУНКЦИЯ

Поддръжка на температура от 10°C с цел да не се
преохлади помещението през студените зимни дни.

ПРОГРАМЕРУЕМ ТАЙМЕР

SLEEP TIMER

БЕЗЖИЧНО ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЕ

Чрез него контролирате всички функции на климатизатора

SWING ФУНКЦИЯ

СВАЛЯЩ СЕ ЛИЦЕВ ПАНЕЛ

АНТИ-БАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР

SUPER QUIET ФУНКЦИЯ

ПОЛИФЕНОЛОВ И КАТЕХИНОВ ФИЛТЪР

ЙОННО ДЕОДОРИРАЩ ФИЛТЪР

При стартиране климатизаторът работи на пълна 
мощност, за да може да достигне зададената 
температура в помещението максимално бързо. 
След това включва на икономичен режим.

При активиране на тази функция, климатизатора работи 
в енергоспестяващ режим. Поддържаната температура 
е малко по-висока от зададената (пруи охлаждане) и 
по-ниска (при отопление)

Автоматичен избор на режим на работа (охл./отоп.) в
зависимост от зададената температура.

Може да програмирате часа на включване/изключване,
или комбинациите : 
вкл. -> изкл. ; 
изкл. -> вкл. 
в рамките на 24 часов период

Микрокомпютър изчислява необходимата температура,
за да се осигури максимално комфортен сън.
След това климатизаторът се изключва

Автоматично движение на клапите за насочване на
въздушния поток.

При премахване на лицевия панел имате пряк достъп 
до филтрите и топлообменника - особенно важно при
поддръжка.

Неутрализира и спира развитието на бактерии и микро-
организми

При стартиране на тази функцията SUPER QUIET (”Тих 
режим”), климатизаторът преминава в режим на тиха 
работа. Вентилаторът на вътрешното тяло работи на 
бавни обороти.

Анти-бактериални филтри със състав от полифенолови 
и катехинови частици.
Неутрализират бактериите от преминаващия през тях 
въздух.

Микроскопични керамични частици обогатяват
въздуха с отрицателно заредени йони.

ECONOMY ФУНКЦИЯ
При натискане на бутона климатизатора преминава в 
икономичен режим на работа.
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

За по-голямо улеснение са показани всички 
възможни индикации. Те никога не се 
изобразяват на дисплея едновременно.
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H
I
J
K
L  SLEEP бутон
M  TIMER MODE button
N  FAN бутон
O  START/STOP бутон
P  SET TEMP. бутон(  /  )
Q  SET бутон
R  SWING бутон
S  TIMER SET (  /  ) бутон
T  CLOCK ADJUST бутон
U  TEST RUN бутон

 Този бутон е само и единствено за
  сервизни техници.

V  RESET бутон

W  Дисплей (Fig. 6)
X  Зададена температура
Y  Режим на работа
Z  SLEEP Дисплей
[  Индикация за подаден сигнал
\  Индикация за Скорост на вентилатора
]  SWING индикация
`  Индикация за таймер
a  Часовник

1   Контролен панел (Fig. 2)
2  Избор на въздушен поток
3  MANUAL AUTO БУТОН

4
5
6
7

 

8

9
0
A
B
C  Жалузи
D  Жалузи Дясно-Ляво

E
F  Филтър
G  Въже

Fig. 1 Вътрешно

 Ако натиснете и задържите бутона за
около 10 секунди, ще се стартира 
принудителна работа в режим 
охлаждане. 

При натискане на бутона преминава от
ръчен в автоматичен режим

 Тази особенност е предназначена за
сервизните техници.

 Индикатор (Fig. 3)
 Приемник за дистанционното
 OPERATION Индикатор (зелен)
 TIMER Индикатор (оранжев)

Ако индикаторът премигва 
продължително време, това означава, 
че е възникнал проблем (виж глава 
“Авто рестарт”  (AUTO RESTART))

ECONOMY индикатор (зелен)

 Решетка (Fig. 4)
 Лицев панел
 Филтър
 Клапи за въздушния поток

 Кондензна тръба

Fig. 5 Дистанционно

 ИЧ предавател на сигнал
 MODE бутон
 10°C HEAT бутон
 ECONOMY бутон
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За отказ на таймера:
Натиснете бутона TIMER MODE, след това
”CANCEL”

Спиране на климатизатора при 
активиран таймер

Натиснете бутона START/STOP
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Вертикална настройка

Натиснете SET бутона (Fig. 5 Q ).
При всяко натискане ще се променя посоката на въздушния поток:

 1   2   3   4   5

Индикацията на дистанционното
управление няма да се промени

Хоризонтална - Дясно-Ляво

Настройте чрез плъзгане на дръжките надясно или на ляво

НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

1
2

3
4

5

Вертикално движение на въздушния поток се настройва чрез дистанционното 
управление. За хоризонтална посока се използват дръжките зад жалузите

ОПАСНО!
Нико га  не  пъхайте  пръсти  или
предмети  в  отворите  на  вът -
решното  или  външното  тяло .  

Винаги използвайте бутона
SET за настройка на 
вертикалния въздушен поток. 
Ръчната промяна ще доведе
до неговата повреда.

Вертикалната промяна 
винаги зависи от зададения
режим на работа.

Ако в помещението се 
намират деца, въздастни или
болни хора е желателно да
подберете подходяща
температура и скорост на
вентилатора.

 

Задължително преди да промените
хоризонталния въздушен поток погледнете
дали жалузите са широко отворени и не са
в режим Swing. След това променяйте
посоката.

ОПАСНО!

Типове въздушен поток:
1  : При Охлаждане/Изсушаване
4  : При Отопление

Промяната на въздушния поток е съобразена с 
зададения режим на работа

При режим AUTO в процеса на мониторинг позицията на клапите ще е 1. 
Промяната им през този период е невъзможна.
Охлаждане / Изсушаване  : Позиция 1
Отопление   : Позиция 1
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ИЗБОР НА ИЗХОДЯЩ ПОТОК

Как да се зададе работа с две или една турбина

Превключете 

Описание

 Функция COOLING режим DRY режим HEATING режим

Въздушен поток
и работещи турбини
на вътрешното
тяло

Състояние

Работа и на
двете турбини

Работа само
на горната

Работа само
на горната

Работа само
на горната

Работа и на
двете турбини

Зададената
температура е
различна от тази
в помещението

Висока 
температура
на изходящия
въздушен поток

Ниска
температура
на изходящия
въздушен поток
(особенно при
обезкрежаване)

Зададената
температура е
близка до тази
в помещението
в течение на 1ч.

_

Работа само с едната вентилаторна турбина

Преместете ключна на 
преключвателя в указаната
посока

Може да изберете едновременна работа на двете турбини за въздушен поток или само едната. (Функцията е налична само 
при отопление и охлаждане)
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Индикаторна лампа

TIMER OPERATION ECONOMY

: Свети   : Не свети

 

Индикаторна лампа

TIMER OPERATION ECONOMY

: Свети   : Не свети

Можете да използвате само:
  • 

  • 
  • 
  • 

 SET
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3

Забележка: Не дръжте натиснат бутона повече от 10 сек.
3

Движението е от позиция 1  до 5
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Преди почистване уверете се, че климатизатора е  изключен

 Уверете се, че решетката е надеждно закрепена
 При премахване и поставяне на филтъра - недокосвайте топлообменника

 ВНИМАНИЕ

Почистване на решетката

1. Премахване на решетката
1 Поставете пръсти в двата горни края на решетката
и дръпнете напред (вижте изображ. по-долу)

2 Откачете въжетата, които са закачени за решетката

2. Почистете с вода
Премахнете праха посредством прахосмукачка и забършете
с влажна кърпа, а след това със суха.

3. Поставяне на решетката
1 Закачете въжетата

Натиснете както е указано на изображението по-долу
и затворете капака/решетката

Поставете левото и дясното краче на решетката в
долния край на лицевия панел

2

3

Въжета

1

1

2

2

Решетка 

Въжета

Решетка 

3

2

1

2

1
3

Почистване на филтъра

1. Отворете решетката и извадете
    филтъра

Натиснетелеко надолу, за да се извадят крачетата
на филтъра от жлебовете и издърпайте нагоре.

2. Премахнете праха с прахосмукачка
    или измийте филтъра

След измиване оставете филтъра на сенчесто място,
за да изсъхне

3. Поставете филтъра и затворете 
    решетката

1 Изравнете двата края на филтъра и натиснете до край
надолу, след което поставете крачетата на филтъра в
жлебовете.

2 Затворете решетката

ЛИЦЕВ
ПАНЕЛ

ФИЛТЪР

ЛИЦЕВ
ПАНЕЛ

ФИЛТЪР
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Поставяне на филтъра

1. Отворете решетката и извадете
    филтъра

2. Поставете анти-бактериалните 
   филтри

Поставете анти-бактериалните филтри на панела.
Закачете ги на 5те крачета (3 отгоре и 2 отдолу)

3. Поставете въздушния филтър и
    затворете капака

 Ефектът от филтрите е максимален при скорост на
вентилатора “High” (висока)

2. Заменете старите анти-бактериални
   филтри с нови

1 Премахнете старите филтри в обратен ред на поставянето

2 Поставете новите филтри, както е описано

3. След поставянето на филтрите - затворете
     капака

Замяна на старите филтри с нови

Филтрите за тези модели климатизатори са: 

 Ябълково-катехинов : UTR-FC03-2
 Йонно деодориращ : UTR-FC03-3

1. Отворете решетката и премахнете
    филтъра

Зануляване на филтърната индикация

За да изгасне индикацията е необходимо да се
занули филтърната индикация

Когато изтече определен период от време - ще светне
индикация за необходимост от почистване на филтрите.
След почистване - натиснете и задръжте за около 2 сек.
(но не повече) бутона MANUAL AUTO, който се намира
на вътрешното тяло на климатизатора

Indicator Lamp

TIMER OPERATION ECONOMY

: Flashing : OFF

Анти-бактериален
филтър
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