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Внимание:  На  Вашето 
изделие има маркиран този 
символ. Това означава, 
че употребяваните 
електрически и електронни 
изделия не трябва да се 
смесват с общите битови 
отпадъци. Съществува 
отделна система за 
събиране на тези изделия.

A. Информация за изхвърлянето за потребители (частни домакинства)
1. В Европейския съюз
Внимание: Ако желаете да изхвърлите това оборудване, моля не 
използвайте обикновените контейнери за смет! 
Употребяваните електрически уреди и електронно оборудване трябва 
да се третират отделно и в съответствие със законодателството,  
което изисква правилна преработка, регенерация и рециклиране на 
употребяваните електрически уреди и електронно оборудване. 
След въвеждането от страните-членки, частните домакинства на 
територията на Европейския съюз могат да върнат употребяваните 
електроуреди и електронно оборудване на определените за това 
места безплатно*.  В някои страни* местният търговец, от когото сте 
закупили оборудването, може да вземе безплатно стария уред, ако 
купите подобен нов. 
*) Моля свържете се с местните власти за повече подробности.
Ако електроуредите или електронното оборудване имат батерии 
или акумулатори, моля предварително ги изхвърлете отделно в 
съответствие с местните изисквания.
С правилното изхвърляне на това изделие Вие гарантирате, че 
отпадъците ще преминат необходимата преработка, регенерация 
и рециклиране и по този начин предотвратявате потенциалните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 
които биха възникнали иначе в резултат на неправилното третиране 
на отпадъците.
2. В други страни извън ЕС
Ако желаете да изхвърлите това изделие, моля свържете се с местните 
власти и попитайте какъв е правилният начин на изхвърляне.  
За Швейцария: Употребяваните електроуреди и електронно оборудване 
могат да се върнат безплатно в магазина, от който са закупени, дори 
и да не закупите ново изделие. Още депа за отпадъци са изброени на 
фирмената страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

B. Информация за изхвърлянето за бизнес потребители.
1. В Европейския съюз
Ако изделието се използва за бизнес цели и желаете да го изхвърлите:
Моля свържете се с Вашия търговец на SHARP, който ще Ви 
информира за обратното получаване на изделието. Би трябвало да 
Ви таксуват за разходите, възникващи от обратното получаване и 
рециклирането. Малките изделия (и малките количества) би трябвало 
да се получават обратно от местните депа за отпадъци.
За Испания: Моля свържете се с установената система за събиране 
или с местните власти за обратно получаване на употребяваните 
изделия.
2. В други страни извън ЕС
Ако желаете да изхвърлите това изделие, моля свържете се с 
местните власти и попитайте за правилния начин на изхвърляне.

Доставената заедно с продукта батерия може да съдържа остатъчни 
количества олово.
За страните от ЕС: зачертаното кошче за боклук означава, че 
използваните батерии не трябва да се хвърлят в контейнерите за 
домакински отпадъци. За използваните батерии съществува отделна 
система за събиране, която осигурява правилната им преработка и 
рециклиране съгласно действащите закони. Подробности за системата 
ще получите от местните власти.
В Швейцария: използваните батерии могат да се върнат в магазина, от 
който са закупени.
За страните извън ЕС: За да получите подробна информация за 
правилния начин за изхвърляне на използваните батерии, моля, 
свържете се с местните власти.

BG

Pb

Съдържа флуорирани парникови газове по Протокола от Киото
R410A (Потенциал за глобално затопляне 1975)
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БЪ
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БЪЛГАРСКИ
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба 
преди да започнете да използвате продукта. Съхранявайте на сигур-
но място инструкцията за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

• МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .........................БГ-1
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• ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕ .....БГ-5
• НАСТРОЙКИ НА ПОСОКАТА НА 
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
• Не дърпайте или деформирайте захранващия ка-
бел. Разтягането и неправилното използване на 
кабела може да доведе до повреда и токов удар.

• Не трябва да се стои продължително време пред въз-
душната струя, излизаща непосредствено от климати-
ка, защото това може да повлияе на вашето здраве.

• Ако в помещението, където работи климатика 
има новородени, малки деца, възрастни хора и 
лежащо болни или инвалиди, е необходимо да 
се поддържа подходяща за тях температура.  

• Никога не поставяйте предмети в уреда. Това 
може да доведе до нараняване поради високата 
скорост на въртене на вътрешните вентилатори.

• Климатикът трябва да бъде правилно заземен. 
Заземяващите кабели не трябва да се съеди-
няват с газови или водопреносни тръби, гръмо-
отводни инсталации, а също така заземителни 
кабели за телефонни линии. Неправилното зазе-
мяване може да предизвика токов удар.

• В случай, че климатикът работи по необичаен 
начин (например ако се появи мирис на изгоря-
ло), е необходимо уредът да бъде незабавно из-
ключен и захранващият кабел да бъде изваден 
от електрическата мрежа.

• Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие 
с националните разпоредби за електрически ин-
сталации. Неправилно свързване може да дове-
де до прегряване и запалване на захранващия 
кабел, щепсела или електрическия контакт.

• В случай, че захранващият кабел бъде повреден, 
той трябва да бъде заменен от производителя, 
негов сервиз или от лице с подходяща квалифи-
кация с цел да се избегне опасност. За замяна 
използвайте единствено захранващ кабел, посо-
чен от производителя.

• Климатикът трябва да бъде предпазван от непо-
средствен контакт с вода, защото тя би могла да 
го повреди или да предизвика токов удар.

• Не се опитвайте да монтирате/демонтирате/попра-
вяте уреда самостоятелно. Неправилният монтаж 
може да доведе до токов удар, изтичане на вода, 
пожар и др. Консултирайте се с търговеца или друг 
квалифициран сервизен персонал относно монта-
жа/демонтирането/поправката на климатика.

ВНИМАНИЕ
• Периодично отваряйте врата или прозорец за да 
проветрявате помещението, особено ако вътре из-
ползвате уреди на газ. Недостатъчната вентилация 
може да доведе до недостиг на кислород.

• Не пипайте бутоните с мокри ръце, защото това 
може да доведе до токов удар.

• За по-голяма безопасност изключвайте токовия 
прекъсвач в случаи когато не използвате климатика 
за дълги периоди от време.

• Проверявайте периодично стойката на външното тяло 
за износване и се уверявайте, че е стабилно закрепена.

• Не поставяйте нищо върху външното тяло и не 
стъпвайте върху него. Поставеният предмет или 
човекът, който е стъпил могат да паднат, причиня-
вайки нараняване.

• Климатикът е предназначен за битова употреба. Да не 
се използва в развъдници за животни или оранжерии.

• Не поставяйте върху уреда съдове с вода. В слу-
чай, че водата проникне във вътрешността на кли-
матика може да възникне повреда в електрическата 
инсталация, която би довела до токов удар. 

• Не блокирайте входните и изходни отверстия на кли-
матика. Това може да доведе до понижаване на про-
изводителността на уреда или до други проблеми.

• Преди извършване на каквито и да е ремонтни дей-
ности или почистване, е необходимо да се прекъс-
не работата на устройството и да бъде изключен 
захранващият кабел. В противен случай, вентила-
торът, който работи във вътрешността на климати-
ка, може да нарани някого.  

• Този уред не е предназначен за употреба без над-
зор от малки деца или от лабилни лица. Малките 
деца трябва да се контролират за да е сигурно, че 
не си играят с уреда.

• Този уред е негоден за употреба в Скандинавския 
регион.

• Уверете се, че захранването на климатика е с пра-
вилното напрежение и честота. Свързването на кли-
матика към захранване с неправилно напрежение и 
честота може да доведе до повреда или пожар.

• Климатикът не трябва да бъде монтиран на места, 
където е възможно изтичане на леснозапалим газ, 
защото може да се стигне до пожар.

 Уредът трябва да да бъде монтиран в помещения с 
минимално количество прах, дим и влага във въздуха.

• Разположете дренажния маркуч по начин, осигу-
ряващ лесно оттичане. Недостатъчното оттичане 
може да доведе до намокряне на помещението, 
мебелировката и тн.

• Уверете се, че са монтирани предпазител от земно съ-
единение или токов прекъсвач, в зависимост от разпо-
ложението на монтажа, с цел избягване на токов удар.
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ

ВЪНШНО ТЯЛО

1 Входна решетка (Въздух)

2 Отварящ се панел

3 Въздушен филтър

4 Захранващ кабел

5 Бутон ON/OFF

6 Приемник за получаване на 
сигнал

7 Хоризонтално въздухоразпре-
делително крило

8 Вертикално въздухоразпре-
делително крило

9 Изходна решетка (Въздух)

10 Светлинен индикатор за 
ВКЛЮЧВАНЕ (червен )

11 ПЪЛНА МОЩНОСТ (жълт )

12 Светлинен индикатор на 
ТАЙМЕРА (жълт )

13 Светлинен индикатор за 
РАБОТА (зелен )

14 Входна решетка (Въздух)

15 Тръба за охлаждащо веще-
ство и свързващ кабел

16 Дренажен маркуч

17 Изходна решетка (Въздух)

БЕЛЕЖКА:
В действителност, устройствата 
могат да изглеждат малко по-
различно от показаните рисунки.
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1 ПРЕДАВАТЕЛ

2 ДИСПЛЕЙ

3 Бутон ON/OFF

4 Бутон ТЕМПЕРАТУРА

5 Бутон РЕЖИМИ

6 Бутон ПЪЛНА МОЩНОСТ

7 Бутон ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ТАЙМЕРА

8 Бутон ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
ТАЙМЕРА

9 Бутон НУЛИРАНЕ

10 Бутон ВЕНТИЛАТОР

11 Бутон ЗАВЪРТАНЕ

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ

1 Символи за РЕЖИМИ

 : АВТО  : ЗАТОПЛЯНЕ

 : ОХЛАЖДАНЕ  : ИЗСУШАВАНЕ

2 Символ ПЪЛНА МОЩНОСТ

3 Символи СКОРОСТ НА 
ВЕНТИЛАТОРА

 : АВТО

 :Нисък  : Среден  : Висок

4 Индикатор за ТЕМПЕРАТУРА 
И ТАЙМЕР ЗА ОБРАТНО 
ОТБРОЯВАНЕ

5 Символ ПРЕДАВАНЕ

6 Индикатор ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1 Отстранете капачето на дистан-
ционното.

2 Сложете две батерии. (AAA(R03))
 Уверете се, че (+) и (-) са поставени пра-

вилно.

3 Сложете обратно капачето на дис-
танционното.

4 Натиснете бутона НУЛИРАНЕ с по-
мощта на тънка клечка.

Капаче на 
батериите

БУТОН НУЛИРАНЕ

БЕЛЕЖКА:
• При нормална употреба, батериите издържат 
около 1 г.

• Когато сменяте батерии, винаги сменяйте и 
двете и използвайте същия вид.

• Ако дистанционното управление не се използ-
ва дълго време, извадете батериите от него.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Насочете дистанционното управление към 
приемника на климатика и натиснете жела-
ния бутон. След като приеме сигнала, кли-
матикът издава кратък звук.
• Уверете се, че нищо (като например завеси) 
не пречи на приемателното прозорче.

• Ефективната дистанция на сигнала е 8 м.

Приемателно 
прозорче

ВНИМАНИЕ:
• Не излагайте приемателното прозорче на пря-
ка слънчева светлина. Това може да се отрази 
неблагоприятно на работата му.

• Използването на флуоресцентна лампа в съ-
щата стая може да повлияе на предаването 
на сигнала.

• Не оставяйте дистанционното управление под 
пряка слънчева светлина или близо до ото-
плителен уред. Пазете го от влага и удари.

Режим ON/OFF
Този режим на работа се използва, когато 
дистанционното управление е недостъпно.

ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИКА
Натиснете бутон ON/OFF.
• Зеленият светлинен индикатор за РАБОТА (  ) 
ще светне и уредът ще започне да работи в АВ-
ТОМАТИЧЕН режим.

• Скоростта на вентилатора и температурната 
настройка са зададени на АВТО.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИКА
Натиснете отново бутон ON/OFF.
• Червеният индикатор за РАБОТА ( ) ще из-
гасне.

ON/OFF
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕ

1 
Натиснете бутон РЕЖИМИ за да из-
берете режим на работа.

 

АВТО ЗАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАНЕ ИЗСУШАВАНЕ

2 Натиснете бутон ON/OFF за старти-
ране.

 •  Зеленият светлинен индикатор за РАБОТА (  ) 
ще светне.

 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИКА
 Натиснете отново бутон ON/OFF.
 •  Зеленият светлинен индикатор за РАБОТА (  ) 

ще изгасне.

3 Натиснете бутона ТЕМПЕРАТУРА за 
да настроите желаната температура.
(Режим АВТО/ИЗСУШАВАНЕ)
Температурата може да бъде 
променяна до ±2°C от авто-
матичните настройки за тем-
пература.

(Режим ОХЛАЖДАНЕ/ЗА-
ТОПЛЯНЕ)
Диапазон на температур-
ната настройка:18-32°C.

4 Натиснете бутона ВЕНТИЛАТОР за да 
настроите желаната скорост на вен-
тилатора.

 

АВТО НИСЪК СРЕДЕН ВИСОК

БЕЛЕЖКА: 
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
При АВТОМАТИЧЕН режим температурната настройка и режим биват автоматично избирани спо-
ред стайната температура и външната температура по време на включването на уреда.
В случай, че по време на работа външната температура се промени, температурните настройки ав-
томатично ще се променят.

РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ
Скоростта на вентилатора е предварително зададена на АВТО и не може да бъде променяна.
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БГ-6

НАСТРОЙКИ НА ПОСОКАТА 
НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
ВЕРТИКАЛНА ПОСОКА НА 
ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

1 Натиснете бутон ЗАВЪРТАНЕ
 •  Вертикалното въздухоразпределително кри-

ло ще започне да се движи.

2 Натиснете бутона ЗАВЪРТАНЕ от-
ново за да спрете в желаната по-
зиция.

50
13 3

50

Режими ОХЛАЖДАНЕ 
и ИЗСУШАВАНЕ

Диапазон на настройка
Режим 

ЗАТОПЛЯНЕ

ХОРИЗОНТАЛНА ПОСОКА НА 
ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
Настройте хоризонталната посока на въз-
душния поток като използвате лостчето 
на въздухоразпределителното крило.

Лостчета на въздухоразпре-
делителното крило

ВНИМАНИЕ:
Никога не се опитвайте да настроите въздухоразпреде-
лителното крило за вертикална въздушна струя ръчно.
• Ръчното настройване на въздухоразпределителното 
крило за вертикална въздушна струя може да пре-
дизвика повреда в уреда.

• Когато въздухоразпределителното крило за верти-
кална въздушна струя е позиционирано на най-ни-
ската възможна позиция в режим ОХЛАЖДАНЕ или 
ИЗСУШАВАНЕ за продължителен период от време 
е възможно да се получи конденз.

РАБОТА НА ПЪЛНА 
МОЩНОСТ
Климатикът работи на максимална мощност, за 
да охлади или затопли бързо помещението.

1 По време на охлаждане или затопля-
не натиснете бутона ПЪЛНА МОЩ-
НОСТ.

 •  На дистанционното управление ще се 
покаже символ  “ ”.

 •  Жълтият светлинен индикатор ПЪЛНА 
МОЩНОСТ ( ) ще светне.

АНУЛИРАНЕ
Натиснете още веднъж бутон ПЪЛНА 
МОЩНОСТ.
• Жълтият светлинен индикатор ПЪЛНА 
МОЩНОСТ ( ) ще изгасне.

БЕЛЕЖКА:
• Климатикът ще работи при скорост на венти-
латора „Изключително ВИСОКА” за 5 минути, 
след което ще превключи на скорост на вен-
тилатора „ВИСОКА”.

• По време на работа в режим ПЪЛНА МОЩ-
НОСТ може да се регулира температурата.
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БЪ
ЛГАРСКИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЙМЕРА

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

1 Натиснете бутон ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
ТАЙМЕРА и задайте време по же-
лание.

 
0,5 ч 1,0 ч 1,5 ч 10 ч 11 ч 12 ч

 •  Жълтият светлинен индикатор ТАЙМЕР  
(  ) ще светне.

 •  Настройката за време ще отброи, показ-
вайки оставащото време.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

1 Натиснете бутон ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ТАЙМЕРА и задайте време по же-
лание.

 
0,5 ч 1,0 ч 1,5 ч 10 ч 11 ч 12 ч

 •  Жълтият светлинен индикатор ТАЙМЕР  
(  ) ще светне.

 •  Настройката за време ще отброи, показ-
вайки оставащото време.

БЕЛЕЖКА: 
• Продължителността за работа на таймера може да бъде зададена от минимум половин час до 
максимум 12 часа. До 9,5 часа можете да задавате време в стъпки от по половин час, а от 10 до 
12 часа - по един час.

• ИЗКЛЮЧВАНЕ и ВКЛЮЧВАНЕ на таймера не могат да бъдат задавани едновременно.
• Когато температурата се задава по време на настройката на таймера, тя ще бъде показана на 
дисплея за 5 секунди, след което на дисплея ще се появи отново таймерът.
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БГ-8

СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЯ
По-долу са показани някои указания, ко-
ито улесняват пестенето на енергия по 
време на използване на климатика.

Задайте подходяща температура
• Задаването на по-висока или по-ниска от не-
обходимата температура ще доведе до пови-
шена консумация на енергия.
Не допускайте пряка слънчева светли-
на и течения
• Блокирането на пряката слънчева светлина 
по време на охлаждане ще намали разхода 
на енергия.

• Когато охлаждате или затопляте затваряйте 
вратите и прозорците.
Поддържайте филтъра чист, за да оси-
гурите ефективна работа на климатика

Изключете климатика от мрежата, ако не 
го използвате дълго време
• Вътрешното тяло на климатика разходва из-
вестно количество енергия дори и когато е 
изключено.

БЕЛЕЖКИ ЗА РАБОТАТА

УСЛОВИЯ ПО РАБОТАТА
ВЪТРЕШНА 

ТЕМП. ВЪНШНА ТЕМП.

ОХЛАЖ-
ДАНЕ

Горна 
граница — 46°C

Долна 
граница 21°C 18°C

ЗАТОПЛЯ-
НЕ

Горна 
граница 27°C 24°C

Долна 
граница — -7°C

• Вграденият осигурителен модул може да из-
ключи климатика, ако температурата превиши 
позволения предел.

• На изходния отвор може да се появят капчици 
конденз, ако устройството работи постоянно в 
режим ОХЛАЖДАНЕ или ИЗСУШАВАНЕ, а влаж-
ността е над 80%.

В СЛУЧАЙ НА ПРЕКЪСВАНЕ В 
ЗАХРАНВАНЕТО
• Този климатик има функция памет, която съхранява 
настройките в случай на прекъсване на захранването.        
След като захранването бъде възстановено, уре-
дът автоматично ще се рестартира със същите 
настройки, които са били активни преди прекъсва-
нето, с изключение на настройките на таймера.

• Ако настъпи прекъсване на захранването ко-
гато таймерът е настроен, настройките ще се 
анулират и няма да се възвърнат след въз-
становяване на захранването.

БЕЛЕЖКА ЗА ЗАТОПЛЯНЕТО
ФУНКЦИЯ ОТСКРЕЖАВАНЕ
• Ако по време на затопляне, външното тяло се 
заскрежи, климатикът автоматично ще започ-
не отскрежаване за 5 до 10 минути за да от-
страни скрежта. По време на отскрежаването, 
вътрешният и външният вентилатори преста-
ват да функционират.
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАТОПЛЯНЕТО
• В климатика е използвана така наречената 
топла помпа, която пренася топлина от външ-
ния въздух и я освобождава в помещението. 
Външната температура на въздуха влияе във 
висока степен на ефективността на затопля-
нето.

• В случай, че ефективността на затопляне 
бъде намалена поради ниска външна темпе-
ратура, използвайте допълнителен радиатор.

• Затоплянето вътрешността на стаята отнема 
известно време заради системата за форси-
рана въздушна циркулация.
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БЪ
ЛГАРСКИ

ПОДДРЪЖКА

Уверете се, че климатикът е изключен, пре-
ди да започнете каквито и да е дейности по 
обслужването му.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ 
ФИЛТРИ
Филтрите трябва да се почистват на всеки две 
седмици.

1 Изключете климатика.

2 Извадете филтрите.
 1  Повдигнете отварящия се панел. 
 2  Издърпайте филтрите надолу, за да мо-

жете да ги извадите от климатика.

3 Почистете филтрите.
 Отстранете прахта с помощта на прахо-

смукачка. Ако филтрите са все още мръс-
ни, изплакнете ги с топла вода, в която има 
щадящ прах или сапун. Преди да ги монти-
рате обратно, подсушете добре филтрите 
на сянка.

4 Поставяне на филтрите.
 1  Поставете филтрите обратно в ориги-

налните им позиции.
 2  Затворете отварящия се панел.

ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИКА И 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
• Използвайте меки кърпи за почистването им.
• Не ги мокрете и заливайте с вода, защото това 
би довело до токов удар или до повреда на 
уреда.

• При почистването не трябва да се използва го-
реща вода, разтворител, както и силни химика-
ли.

СЛЕДСЕЗОННА ПОДДРЪЖКА

1 Спрете работата на климатика и из-
ключете електрическия прекъсвач.

2 Почистете филтрите и ги монтирай-
те обратно.

ПРЕДСЕЗОННА ПОДДРЪЖКА

1 Уверете се, че въздушните филтри 
са чисти.

2 Уверете се, че никакви предмети 
не блокират входните и изходни 
тръби.
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ПРЕДИ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Появяването на по-долу описаните про-
блеми не означава повреда в климатика.

Климатикът не работи
• Климатикът няма да работи, ако го включи-
те веднага след изключването му. Климати-
кът няма да започне да работи веднага, ако 
смените режима му на работа. Това е с цел 
защита на уреда. Изчакайте 3 минути преди 
да го включите отново. 

Климатикът не изпраща топъл въздух
• По време на работа в режим затопляне, въ-
трешният вентилатор може да се задвижи с 
известно закъснение, което може да е от 2 до 
5 мин., за да избегне внезапното подаване на 
студен въздух от климатика.

• Устройството се отскрежава. Изчакайте от 5 
до 10 мин.

Неприятни миризми
• Миризмите от килими и мебели, които влизат 
в климатика, могат да бъдат изпратени обра-
тно навън.

Пукащ шум
• Този звук идва от триенето в устройството по-
ради разширяване или свиване, в следствие 
промяна на температурата

Шумолене
• Шумолене може да се предизвика от движе-
нието на охладителната течност във вътреш-
ността на климатика.

Замъгленост при входящия въздухо-
вод
• При охлаждане, това се дължи на разликата 
между стайната температура и тази на отде-
ления въздух.

Кондензиране на водна пара
• По време на затопляне, от външното тяло 
може да се отделя водна пара когато устрой-
ството се отскрежава.

Външното тяло не спира
• След спиране на работа, вентилаторът на 
външното тяло ще се върти още около мину-
та за да се охлади.

Проверете следното преди да се свържете 
със сервиза.

Климатикът не работи
• Проверете дали прекъсвачът не е изключил 
или не е изгорял бушон.

Устройството не охлажда (или затоп-
ля) стаята ефективно.
• Проверете филтрите, ако са замърсени - по-
чистете ги.

• Уверете се, че никакви предмети не блоки-
рат изходния и входния въздухопроводи на 
външното тяло.

• Уверете се, че настройките на термостата са 
правилни. 

• Уверете се, че вратите и прозорците са плът-
но затворени.

Устройството не приема сигнал от дис-
танционното управление.
• Уверете се, че батериите в дистанционното 
са заредени и не са стари.

• Насочете отново дистанционното управле-
ние точно към приемника на сигнали в глав-
ното тяло.

• Проверете дали батериите на дистанционно-
то са поставени правилно.

Свържете се със сервиза в случай, че на дис-
плея на уреда се появи грешка.
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