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Външно тяло

RAS-07PKVP-E
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RAS-16PKVP-E
RAS-18PKVP-E
RAS-07PKVP-ND
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RAS-07PAVP-E
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RAS-13PAVP-E
RAS-16PAVP-E
RAS-18PAVP-E
RAS-07PAVP-ND
RAS-10PAVP-ND
RAS-13PAVP-ND
RAS-16PAVP-ND
RAS-18PAVP-ND
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Стойка на дистанционното
управление

Батерии (две)

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съхранете това ръководство на потребителя на място, в което при нужда то е лесно достъпно.
Преди експлоатация на климатика, прочетете внимателно това ръководство.
Приложеният CD-ROM съдържа ръководството, преведено на много езици.
Препоръчително е след продължителна работа техническата поддръжка на климатика да се извърши от специалист.
Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или лица
с липса на опит и знания, освен ако не са били инструктирани за ползването, или ползвали уреда под надзора на лице, отговорно за
безопасността им.
Спазвайте описаните тук мерки, за да избегнете рискове за безопасността.
Символите и значенията им са посочени по-долу.
ОПАСНОСТ

Обозначава, че неправилното използване на този климатик може с висока вероятност да
доведе до тежки наранявания (*1) или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава, че неправилното използване на този климатик може да причини тежки
наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Обозначава, че неправилното използване на този климатик може да причини телесна
повреда(*2) или повреда на собствеността(*3).

*1: Под тежко нараняване се има предвид ослепяване, травма, изгаряне (горещо или студено), токов удар, костна фрактура или отравяне,
които оставят вторични ефекти и изискват хоспитализация или продължително амбулаторно лечение.
*2: Телесната повреда е малък инцидент, изгаряне или токов удар, които не налагат постъпване или редовно болнично лечение.
*3: Повреда на собствеността е по-голяма щета, която влияе на активи или ресурс.

Никога не правете.

Пазете се от въртящи се части

Електрическа опасност. Контакт с вода ще предизвика
токов удар. НЕ пипайте с влажни ръце. Винаги
изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.

Риск от нараняване на пръстите

Винаги спазвайте инструкциите

Не навлажнявайте продукта

ОПАСНОСТ
Да не се поставя, поправя, отваря или сваля капака. Това може да ви изложи на опасно напрежение. Помолете доставчика или
специалиста да направи това.
Изключване на захранването не може да предотврати потенциален електрически шок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройството трябва да бъде монтирано в съответствие с националните наредби за елетрическите инсталации.
Cредства за прекъсване на захранването чрез контактно разделение от минимум 3 мм на всички полюси трябва да бъдат
вградени във фиксираното окабеляване.
Монтажът трябва да бъде изискан от доставчика на дребно, или от професионалисти по монтаж. Монтажът изисква специални
познания и умения. Ако клиентите монтират собственоръчно, това може да доведе до пожар, токов удар, нараняване или воден
теч.
Не разглобявайте, не изменяйте и не премествайте уреда сами. Това може да стане причина за пожар, токов удар или воден теч.
За поправка или преместване се обърнете към сервиза на доставчика или на дилър.
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При преместване или поправка на уреда, се свържете с доставчика. Наличието на усукване в окабеляването може да
предизвика токов удар или пожар.
Не избирайте място за монтаж, където може да протече възпламеним газ. Наличието на теч на газ или натрупване около
климатика може да предизвика пожар.
Не избирайте място за монтаж, където може да има наличие на много вода или влага (например баня). Нарушаването на
изолацията може да причини токов удар или пожар.
За работата по заземяването трябва да се обърнете към доставчика на дребно или професионален търговец. Неправилното
заземяване може да причини токов удар. Не свързвайте заземителния кабел към газова тръба, водна тръба, гръмоотвод или
заземителен телефонен кабел.
Трябва да използвате независим контакт за електрозахранването. Ако се използва контакт, различен от независимия, може да
се причини пожар.
Уверете се, че прекъсвачът на веригата е инсталиран правилно. Ако прекъсвачът на веригата не е инсталиран правилно, може
да се предизвика токов удар. За да проверите начина на монтаж, моля, свържете се с доставчика или професионалния
монтажник, който е инсталирал уреда.
В случай на грешка (например мирис на изгоряло, неохлаждане или незагряване) спрете експлоатацията на уреда и изключете
прекъсвача на веригата. Продължителната експлоатация може да причини пожар или токов удар. Моля, поискайте поправка или
обслужване от доставчика на дребно.
Не включвайте/изключвайте прекъсвача на веригата или работните бутони с влажна ръка. Това може да причини токов удар.
Не пъхайте никакъв материал (метал, хартия, вода и тъй нататък) във въздушния изход или отворът за всмукване на въздух.
Вътре вентилаторът може да се върти с висока скорост, а има и части с високо напрежение, което може да предизвика
нараняване или токов удар.
Когато климатикът не охлажда или загрява, може би има теч на охладителя. Моля, свържете се със доставчика на дребно.
Охладителят, използван в климатика, е безопасен. При нормални експлоатационни условия не би протекъл, но ако това стане в
помещението и влезе в контакт с източник на топлина като нагревател или печка, може да предизвика опасна реакция.
Когато вода или други неизвестни субстанции навлязат във вътрешните части, спрете експлоатацията на климатика незабавно
и изключете прекъсвача на веригата. Продължаването на експлоатацията на уреда може да предизвика пожар или токов удар.
Моля, свържете се с доставчика на дребно за поправка.
Не почиствайте вътрешността на климатика собственоръчно. Моля, изискайте вътрешно почистване на климатика от
доставчика на дребно. Неправилно почистване може да предизвика счупване на гумени части или дефекти по изолацията на
електрическите части, което може да причини воден теч, токов удар или пожар.
Не повреждайте или променяйте захранващия кабел. Не свързвайте кабела по средата и не използвайте удължаващ кабел с
множество изходи, който е свързан с други устройства. Неспазването на това изискване може да причини пожар.
Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, не го излагайте на топлина и не го дърпайте. Ако направите това,
може да причините токов удар или пожар.
Не излагайте тялото си директно на хладен въздух за продължителен период от време.
Не пъхайте пръстите си или предмети във въздушния вход/изход.

ВНИМАНИЕ
Уверете се, че дренажната вода е отведена. Когато процесът по отвеждане на вода не е задоволителен, може да протече вода
и да причини повреда на мебелировката. За да проверите дали начинът на монтаж е правилен, моля свържете се с доставчика
на дребно или професионалния монтажник, който е инсталирал уреда.
Ако изходът на тръбата на вътрешното тяло е открит поради преместване, затворете отвора. Докосването на електрическите
части може да причини нараняване или токов удар.
Не мийте основната част на климатика с вода. Това може да причини токов удар.
Не поставяйте върху уреда никакви съдове, като например ваза, пълна с течност. Това може да доведе до проникване на вода в
уреда и разрушаване на електрическата изолация, причинявайки токов удар.
При използване на уреда в затворено помещение или експлоатацията му с други горивни уреди, уверете се, че има отворен
прозорец в случай на нужда от вентилация. Недостатъчната вентилация може да причини задушаване поради липсата на
кислород.
Не използвайте горивни уреди, поставени директно във въздушния поток от климатика. Лошото изгаряне в горивни уреди може
да предизвика задушаване.
Избягвайте експлоатация за дълъг период от време в обстановка с висока влажност (над 80%) например стаи с отворени врати
или прозорци. Това може да причини кондензация по вътрешното тяло и върху мебелировката могат да капнат капки.
Когато климатика няма да бъде използван за дълъг период от време, изключете основния превключвател или прекъсвача.
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Минимум веднъж годишно проверявайте за повреда по конзолата на външното тяло. Игнориране на повреда може да
предизвика падане или преобръщане на тялото и нараняване.
Използвайте стабилна стълба, когато закачате/откачате предния панел/въздушния филтър/филтъра за почистване на въздуха.
Неспазването на това може да доведе до падане или нараняване.
Не се качвайте върху външното тяло и не поставяйте нищо върху него. Това може да причини нараняване в следствие на падане
или преобръщане. Всяка повреда на климатика може да предизвика токов удар или пожар.
Не поставяйте нищо около външното тяло и не позволявайте паднали листа да се натрупват около него. Ако има паднали листа,
малки животни могат да проникнат и да влязат в контакт с електрическите части, причинявайки повреда или пожар.
Не поставяйте животни или растения на места, където духа вятър директно от климатика. Това може да има негативен ефект
върху животното или растението.
Не използвайте климатика за специални приложения като съхраняване на храна или животни или за показване на растения,
точни уреди или предмети на изкуството. Не използвайте на кораби или други превозни средства. Това може да причини
повреда в климатика. Освен това може да повреди и самите превозни средства.
Не поставяйте други електрически устройства или мебелировка под уреда. Могат да паднат водни капки, които да предизвикат
повреда или щета.
Когато извършвате техническа поддръжка, трябва да спрете уреда от експлоатация и да изключите прекъсвача. Вентилаторът
отвътре се върти с висока скорост и това може да предизвика нараняване.
След почистване на предния панел/въздушния филтър, избършете водата и оставете да изсъхне. Ако остане вода, може да се
стигне до токов удар.
Щом предният панел е свален, не пипайте металните части на тялото (алуминиевите ребра и др.). Това може да причини
нараняване.
Когато чуете гръмотевици и може да има мълния, спрете екплоатацията на уреда и изключете прекъсвача. Поразяване от
мълния може да предизвика повреда.
Не окачайте пране и други предмети на движещия се панел. Движещият се панел може да падне и да причини нараняване.
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
Външно тяло
a

b

Свързваща тръба за охладител, електрически
проводници и дренажен маркуч
Въздушен вход
Въздушен изход

b
c

a

c

Вътрешно тяло
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Сензор за влага/температура
Преден панел
Движещ се панел
Въздушен филтър
Въздушен изход
Хоризонтална преграда за въздушен поток
Вертикална преграда за въздушен поток
Зареждаща касета на плазмения почистващ филтър
Дисплеен панел
Приемник на инфра червен сигнал
Дистанционно управление
Панелна опора

e

g

d o

n
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ВНИМАНИЕ

f

k

j

i

h

l

m

(Само за модели RAS-***-ND)

Работете внимателно, за да избегнете изгаряния. Инсталиран е нагревател на долната плоча на външното тяло. Когато външната
температура е ниска, нагревателят се включва, за да загрее долната плоча, дори и когато уредът не работи. По този начин не се
натрупва сняг във вътрешността на външното тяло.

ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ИНДИКАЦИИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО
НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
Дисплеен панел
Оперативните статуси са показани по-долу.
a Бутон RESET
b Индикатор OPERATION (Зелен)
c Индикатор TIMER/S.CLEAN (Оранжев) *1
d Индикатор PURE (Син)
e Приемник на инфра червен сигнал
*1 : Ако е включена оранжевата светлина на индикатора за
PURE, това съобщава за проблем в зареждащата касета на
плазмения почистващ филтър. Моля, свържете се с дилъра,
от който сте направили покупката.

a
b
c
d
e

Бутон RESET
Бутонът RESET има следите две функции.
• Временна функция на работа
Използвайте, когато използвате друго дистанционно, или сте
загубили своето или, когато батериите му са свършили. () вижте страница 20.)
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ
a

Предавател на инфра червен сигнал
Предава сигнал към вътрешното тяло.

b

бутон
Натиснете бутона, за да започнете работа. (Чувате бипкащ
сигнал за получаване.) Натиснете бутона отново, за да
спрете работа. (Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
Ако не чуете сигнал за получаване от вътрешното тяло,
натиснете бутона отново.
Бутон за избор на режим (MODE)
Натиснете този бутон, за да си изберете режим. При всяко
натискане на бутона, режимите се сменят по ред от А:
Управление на автоматично превключване,
: ОХЛАЖДАНЕ,
: ИЗСУШАВАНЕ,
: ОТОПЛЕНИЕ и
обратно към A.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)

c

d

l

m

n

o

Бутон за температура ( TEMP )
p

... Настройката на температурата се покачва до 30°C.

e

f

g

h

... Настройката на температурата се понижава до 17°C.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване)
Бутон за задаване на хоризонталния въздушен поток (FIX)
Натиснете този бутон, за да нагласите посоката на
хоризонталния въздушен поток.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
() вижте страница 17.)
Бутон за задаване на вертикалния въздушен поток (FIX)
Натиснете този бутон за да нагласите посоката на
вертикалния въздушен поток.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
() вижте страница 17.)
Бутон за автоматична преграда (SWING)
Всеки път, когато натискате бутона SWING можете да
сменяте режима на люлеене. (Чувате бипкащ сигнал за
получаване.)
(Вертикално люлеене —> хоризонтално люлеене —>
вертикално и хоризонтално люлеене —> спиране на
люлеенето)
Натиснете бутона отново, за да прекратите режима на
люлеене. (Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
() вижте страница 17.)
Бутон ВКЛЮЧВАНЕ таймер (ON)
Използвайте този бутон, за да промените времената на
часовника и ВКЛЮЧВАНЕ за таймера.
За да придвижите времето нагоре, натиснете
ON

ON

OFF

s

, НИСКО +

, СРЕДНО

,

СРЕДНО +
, ВИСОКО
)
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
Операционен бутон 8°C
Натиснете този бутон, за да стартира операцията по
затопляне до зададената температура 8°C. () вижте
страница 12.) (Само за модели RAS-***-ND)

a

на ON

на ON

бутона.

OFF

на OFF

бутона.

За да придвижите времето надолу, натиснете

k

(НИСКО

Бутон ИЗКЛЮЧВАНЕ таймер (OFF)
Използвайте този бутон, за да промените времената на
ИЗКЛЮЧВАНЕ за таймера.
За да придвижите времето нагоре, натиснете

j

r

бутона.

За да придвижите времето надолу, натиснете

i

q

Бутон висока мощност (Hi POWER)
Натиснете този бутон, за да започнете работа на висока
мощност. () вижте страница 19.)
Бутон запаметяване (МЕМО)
Натиснете този бутон, за да се подготвите за запаметяване.
Задръжте натиснат бутона за 3 секунди или повече, за да
запазите показаната настройка на дистанционното
управление или докато се изпише маркировката
.
() вижте страница 16.)
Бутон автоматична работа (AUTO)
Натиснете бутона, за да работи климатика на автоматичен
режим.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
() вижте страница 10.)
Бутон SLEEP MODE
Натиснете този бутон, за да стартирате режим заспиване.
() вижте страница 19.)
Бутон MY COMFORT
Натиснете този бутон, за да работи климатика, според
настройките, запазени с бутон МЕМО.
() вижте страница 16.)
Бутон PURE (PURE)
Натиснете този бутон, за да започне работа електрическото
прочистване на въздуха.
Натиснете бутона отново, за да спрете работа.
() вижте страница 13.)
18 Бутон за скорост на вентилатор (FAN)
Натиснете този бутон, за да изберете скорост на
вентилатора. Когато изберете АВТОМАТИЧНО, скоростта на
вентилатора се настройва автоматично, според
температурата на помещението. Можете, също така да
изберете желаната скорост на вентилатора от наличните
задания и ръчно.

на OFF

бутона.

n

c
b

p

f
g

o
m
e
r

k

j

h

s
i

l

Бутон назад (SET)
Натиснете този бутон, за да запазите времевите настройки.
(Чувате бипкащ сигнал за получаване.)
Бутон отказ (CLR)
Натиснете този бутон, за да откажете ВКЛЮЧВАНЕ таймер и
ИЗКЛЮЧВАНЕ таймер. (Чувате бипкащ сигнал за
получаване.)
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ИМЕНА И ФУНКЦИИ НА ИНДИКАТОРИ НА
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Дисплей
Всички индикатори, освен часа се извеждат чрез натискането на бутон
.
a Знак на предаване
Този знак на предаване ( ) показва, когато дистанционното управление предава сигнал към вътрешното тяло.
b Индикатор на режим
c
ad b hj
Показва настоящия режим на работа.
• Модели с топлинна помпа
(AUTO: Автоматично управление, А: Управление на автоматично превключване,
: ОХЛАЖДАНЕ,
: ИЗСУШАВАНЕ,
: ОТОПЛЕНИЕ)
c Температурен индикатор
Показва настройката на температурата (17°C до 30°C).
d Индикатор ПОЧИСТВАНЕ
Показва, че в момента се извършва електрическо почистване на въздуха.
e Индикатор на скорост на ВЕНТИЛАТОР
Показва избраната скорост на вентилатора. Може да бъде показано AUTO или едно
от петте нива на скорост на вентилатора (НИСКО

f

g

h

i

j

, НИСКО+

,

СРЕДНО
, СРЕНО+
, ВИСОКО
).
Показва AUTO, когато режима на работа е или AUTO или
: ИЗСУШАВАНЕ.
Индикатор за час и ТАЙМЕР
Показана е настройката за работа на таймера или час.
Настоящият час е показан винаги, освен по време на работа на ТАЙМЕР.
Индикатор Hi POWER (висока мощност)
Показва, кога започва работа ВИСОКА МОЩНОСТ.
Натиснете бутон Hi POWER, за да стартирате работа и го натиснете отново, за да
спрете.

i g

e

(ламет) индикатор
Мига за 3 секунди, когато бъде натиснат бутон МЕМО по време на работа.
Знакът
се показва, когато натиснете бутона за 3 секунди или повече, докато
знакът мига.
Натиснете друг бутон, за да изключите знака.
Индикатор SLEEP MODE
Показва, когато е активиран SLEEP MODE.
Натиснете бутон SLEEP MODE, за да стартирате работа и го натиснете отново, за да
спрете.
А. В променя индикатора дистанционно управление
• Когато е настроена функцията включване на дистанционното управление, на дисплея на дистанционното управление се изписва
“В”. (Когато настройката на дистанционното управление е на “А”, няма индикация на тази позиция.)

Функция за включване на дистанционното управление
• Ако са монтирани две вътрешни тела в същото помещение или съседни помещения, и двете тела могат да стартират и
спират по едно и също време, при работа с дистанционното управление. Това може да се предотврати, като зададете
функцията за превключване, така че с всяко вътрешно тяло да има съответно дистанционно управление.
• За да използвате функцията на превключване на дистанционните управления, се свържете с разпространителя на
климатиците или монтажната компания.
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• В илюстрацията, са показани всички
индикатори с цел обяснение. По време на
работа на дистанционното управление се
показват само съответните индикатори.

6

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
Поставяне на батериите на дистанционното
управление
a
b

Махнете капака и поставете батериите.
Поставете отново капака.

Премахване на батериите
a
b

Махнете капака и извадете батериите.
Поставете отново капака.
* Моля, изхвърлете батериите в съответствие с местните
правила.

Батерии
• За да смените батериите, използвайте две нови батерии (тип ААА).
• При нормална употреба, батериите ще издържат една година.
• Сменете батериите, ако липсва бипкащ сигнал за получаване от вътрешното тяло или когато не можете да работите с климатика чрез
дистанционното управление.
• За да избегнете неизправности, поради изтичане на батериите, извадете ги, когато не използвате дистанционното управление за
повече от един месец.
• Плъзнете капака навън, като натискате страните.
• Смяна на батерии
Внимавайте да не обърнете позициите на (+) и (–).

Настройка на часовника
Преди да започнете работа с климатика, настройте часовника на дистанционното управление,
като използвате процедурата, описана в този раздел. Панела на часовника на дистанционното
управление ще показва времето, независимо дали климатика се използва или не.

Първоначална настройка
Когато батериите бъдат поставени в дистанционното управление, панела на часовника показва
АМ 0:00 и мига.
a

ON

ON

бутон (или OFF

Натиснете бутона ON

ON

OFF

бутон)

(или OFF

OFF

бутона), за да настроите времето.

Всяко натискане на бутона ON (или OFF) променя времето в стъпка от една минута.
Задържането на бутона ON (или OFF) променя времето в стъпка от десет минути.
b

SET

SET

бутон

Натиснете бутона SET SET .
Показва се настоящето време и часовникът започва работа.

b
a
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Настройка на часовника
a

Бутон CLOCK
Натиснете бутона CLOCK.
Индикатора за час започва да мига.

b

ON

ON

бутон (или OFF

Натиснете бутона ON

ON

OFF

бутон)

(или OFF

OFF

бутона), за да

настроите времето.
Всяко натискане на бутона ON (или OFF) променя
времето времето в стъпка от една минута.
Задържането на бутона ON (или OFF) променя
времето в стъпка от десет минути.
c

SET

SET

Натиснете CLOCK

бутон

Натиснете бутона SET SET .
Показва се настоящето време и часовникът започва
работа.

b
a

http://v-clima.com
052 301 311

BG

8

c

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
• Климатика няма да работи, ако завеси, врати или други предмети пречат на сигнала от дистанционното управление към
вътрешното устройство.
• Внимавайте да не изливате течности върху дистанционното управление.
• Не излагайте дистанционното управление на директна слънчева светлина или топлина.
Ако приемника за инфра червения сигнал на вътрешното тяло е изложен на директна слънчева светлина, климатика може да не
работи както трябва.
Използвайте завеси, за да предотвратите попадането на слънчева светлина върху приемника.
• Сигналът може да не е приет правилно, ако в помещението, в което се използва климатика има флуоресцентно осветление с
електронни стартери. Ако смятате да използвате флуоресцентни лампи, се консултирайте с локалния разпространител.
• Ако и други електрически уреди се активират от дистанционното управление, преместете уредите или се консултирайте с
локалния разпространител.

Разположение на дистанционното управление
• Дръжте дистанционното управление на място, където сигналът му може да достигне
до приемника на вътрешното тяло (позволено е разстояние от до 7 метра).
• Когато изберете работа на таймера, дистанционното управление изпраща
автоматично сигнал към вътрешното тяло в определеното време.
Ако държите дистанционното управление на място, където се блокира доброто
предаване на сигнала, може да се получи забавяне от 15 минути.
7м

Стойка на дистанционното управление
Монтаж на стойката на дистанционното управление
• Преди да монтирате стойката на дистанционното управление на стена или колона,
проверете дали сигналът му може да бъде приет от вътрешното тяло.
Поставяне и махане на дистанционното управление
• За да поставите дистанционното управление, дръжте го успоредно на стойката и го
натиснете пълно. За да махнете дистанционното управление, плъзнете го нагоре и
навън от стойката.

Видове тонове за сигнално приемане
Когато приемникът на вътрешното тяло приеме сигнал, той издава приемателен тон.
Бипкане ................................ Начало/Промяна
Продължително бипкане .... Спиране
Бип-бип ................................. Потвърждение

Когато се издаде потвърдителният сигнал бип-бип
• Това показва, че температурата, скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток са върнати към основните настройки.
Позиция
Температура
Скорост на вентилатора
Хоризонтален въздушен поток
Вертикален въздушен поток

Основна настройка
22°C (8°C···8°C ОПЕРАЦИЯ (само за модели RAS-***-ND))
АВТОМАТИЧНО
Когато преградата на хоризонталния въздушен поток e с
лице към предната част.
Когато преградата на вертикалния въздушен поток спре на
граничната позиция на преградата.
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АВТОМАТИЧНА РАБОТА
Когато настроите климатика в режим АВТОМАТИЧНО, той автоматично избира охлаждане, загряване или само работа на вентилатор, в
зависимост от температурата в помещението. () вижте страница 19.)
Скоростта на вентилатора и преградата също се контролират автоматично.

Старт
a
b
c

бутон
Натиснете този бутон, за да стартирате климатика.
Бутон AUTO (AUTO)
Натиснете бутона AUTO
Бутон за температура ( TEMP)
Настройте желаната температура.

• Индикатора OPERATION (зелен) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва.
Режимът на работа се избира, според температурата на помещението и работата започва
след около 3 минути.
• Ако режим АВТОМАТИЧНО е не комфортен за Вас, можете да изберете желаните условия
ръчно.
Скоростта на вентилатора и позицията на преградата могат да се променят, както и
РЕЖИМ може да бъде променен от АВТОМАТИЧНО на А, където скоростта на
вентилатора и позицията на преградата се променят.
Показан е и индикатора за скорост на вентилатора.

b
c
a

Стоп
бутон
Натиснете този бутон, за да спрете климатика.

АВТОМАТИЧНА РАБОТА (АВТОМАТИЧНО
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ)
Когато настроите климатика на режим А или превключите на АВТОМАТИЧНО, поради промяна в настройките, климатика автоматично
избира охлаждане или загряване, в зависимост от температурата в помещението. () вижте страница 19.)

Старт
a
b

бутон
Натиснете този бутон, за да стартирате климатика.
Бутон за избор на режим (MODE)
Изберете А.

c

Бутон за температура ( TEMP)

d

Настройте желаната температура.
Бутон за скорост на вентилатор (FAN)
Изберете едно от “АВТОМАТИЧНО” НИСКО
СРЕДНО +

, ВИСОКО

, НИСКО +

, СРЕДНО

,

.

• Индикатора OPERATION (зелен) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва.
Режимът на работа се избира, според температурата на помещението и работата започва
след около 3 минути.
• Температурата, скоростта на вентилатора и позицията на преградата могат да се
променят. Можете да изберете ръчно желаните условия.

Стоп
бутон
Натиснете този бутон, за да спрете климатика.
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c
b
a
d

РАБОТА НА ОХЛАЖДАНЕ/ЗАГРЯВАНЕ
Старт
a
b

бутон
Натиснете този бутон, за да стартирате климатика.
Бутон за избор на режим (MODE)
Изберете ОХЛАЖДАНЕ

или ОТОПЛЕНИЕ

c

Бутон за температура ( TEMP )

d

Настройте желаната температура.
Бутон за скорост на вентилатор (FAN)

.

Изберете едно от “АВТОМАТИЧНО” НИСКО
СРЕДНО +

, ВИСОКО

, НИСКО +

, СРЕДНО

,

.

c
b
a
d

• Индикатора OPERATION (зелен) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва.
Работата започва след около 3 минути.

Стоп
бутон
Натиснете този бутон, за да спрете климатика.

ОПЕРАЦИЯ ИЗСУШАВАНЕ
Старт
a
b
c

бутон
Натиснете този бутон, за да стартирате климатика.
Бутон за избор на режим (MODE)
Изберете ИЗСУШАВАНЕ
.
Бутон за температура ( TEMP )
Настройте желаната температура.

• Настройката на скоростта на вентилатора се фиксира на АВТОМАТИЧНО и е показано
АВТОМАТИЧНО.
• Индикатора OPERATION (зелен) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва
и работата започва след около 3 минути.

c
b
a

Стоп
бутон
Натиснете този бутон, за да спрете климатика.
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ОПЕРАЦИЯ 8°C (само за модели RAS-***-ND)
Тази функция се използва за предпазване от замръзване на необитаемо помещение.
Натиснете този бутон, за да стартира операцията по затопляне до зададената температура
8°C.
Този климатик контролира стайната температура до приблизително 8°C.
Стайната температура може леко да се различава от 8°C, в зависимост от размера на
помещението и условията на монтаж на тялото.

Начало на операцията по затопляне 8°C, когато климатикът е спрян
Старт
a

Бутон 8°C
Натиснете този бутон, за да стартира операцията по затопляне до зададената
температура 8°C.

• Индикаторът за OPERATION (зелен) на панела на дисплея на вътрешното тяло се
включва. Операцията започва след приблизително 3 минути.

Спиране

a

бутон
Натиснете този бутон, за да сперете климатика.
Ако операцията затопляне до 8°C започне, докато климатикът е спрян, трябва да натиснете бутонът 8°C отново, за да спрете операцията.

Стартиране на операцията затопляне до 8°C, когато климатикът работи
Старт
a

Бутон 8°C
Натиснете този бутон, за да преминете на операцията затопляне до 8°C.

• Ако климатикът извършва охлаждане (включително и автоматично охлаждане) или сушене, той спира и операцията затопляне до 8°C
започва след приблизително 3 минути. Ако климатикът извършва затопляне, той незабавно преминава към операция по затопляне до
8°C.
• Ако климатикът извършва операция PURE, той извършва двете операции едновременно (операция pure, и затопляне до 8°C).

Спиране
бутон
Натиснете този бутон, за да сперете климатика.
Ако операцията затопляне до 8°C започне, докато климатикът работи, натиснете бутона 8°C отново, за да се върнете към предишния
работен режим.
Проверете работния режим на екрана на дистанционното управление.
Когато операция затопляне стартира от режим затопляне 8°C, може да отнеме преиблизително 5 минути, докато започне да излиза топъл
въздух.

ВНИМАНИЕ
Операцията затопляне може да се влоши, ако посоката на преградата е твърде високо по време на операцията затопляне до 8°C.

ЗАБЕЛЕЖКА
• В началото на затоплянето до 8°C скоростта на вентилатора е с настройка АВТОМАТИЧНО.
• Ако преди операция затопляне до 8°C е била зададена времева операция, същата бива отменена. Времеви настройки не могат
да бъдат правени по време на затоплянео до 8°C.
• Задания за SWING (люлеене на преградата), FIX (позиция на преградата), FAN (скорост на вентилатора) и PURE (операция по
почистването) могат да се променят по време на операцията затопляне до 8°C. Промени в настройките не могат да се правят с
други бутони.
• По време на операцията затопляне до 8°C температурата може да се променя от 5°C до 13°C.
• Температурата на издухвания въздух е по-ниска от тази при нормална затопляща операция.
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ОПЕРАЦИЯ НА ПОЧИСТВАНЕ
Натиснете този бутон, за да започне работа електрическото прочистване на въздуха.

По време на работа на климатика
a

Бутон PURE
Операцията ПОЧИСТВАНЕ стартира, чрез натискането на този бутон.
• Индикатора PURE (син) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва.
• Активира се плазмения почистващ филтър.

За да спрете само операция ПОЧИСТВАНЕ
Бутон PURE
Операцията ПОЧИСТВАНЕ спира, чрез натискането на този бутон.
• Индикаторът PURE (син) на панела на вътрешното тяло на климатика изгасва, докато
климатикът работи.
• Деактивира се плазменият почистващ филтър.

a

За да спрете работата на климатика в същото време
бутон
Работата на климатика и операция ПОЧИСТВАНЕ спира, чрез натискането на този бутон.
• Индикатора OPERATION (зелен) и индикатора PURE (син) на панела на вътрешното тяло
на климатика изгасват.

ВНИМАНИЕ
• Когато бъде натисната бутона , при следващото стартиране, климатика работи
заедно с операция ПОЧИСТВАНЕ.
• По време на съвместната работа на климатика и ПОЧИСТВАНЕ, може да бъде
спряна само работата на климатика.

Когато климатикът е спрян
a

Бутон PURE
Операцията ПОЧИСТВАНЕ стартира, чрез натискането на този бутон.
• Индикатора PURE (син) на панела на вътрешното тяло на климатика се включва.

ИНФОРМАЦИЯ
• По време на ПОЧИСТВАНЕ операция, се произвежда малко количество озон, и може да усетите миризмата.
• Когато скоростта на вентилатора е автоматична, тя се променя до СРЕДНО+
.
• По време на операция ВИСОКА МОЩНОСТ позицията на преградата на вертикалния въздушен поток се променя до позиция за висока
мощност.

РАБОТА НА ВИСОКА МОЩНОСТ
Висока мощност (Hi POWER)
• Режимът ВИСОКА МОЩНОСТ (работа на висока мощност) автоматично контролира
температурата на помещението, въздушния поток и оперативния режим, така че то се
охлажда бързо през лятото и се загрява бързо през зимата. () вижте страница 19.)

Настройка на режим ВИСОКА МОЩНОСТ
a

Бутон Hi POWER
Натиснете бутон Hi POWER На дистанционното управление се появява знакът Hi
POWER.

Отказване на режим ВИСОКА МОЩНОСТ
a

Бутон Hi POWER
Натиснете отново бутон Hi POWER.
Знакът Hi POWER се изключва на дистанционното управление.

ВНИМАНИЕ
Режимът ВИСОКА МОЩНОСТ не може да бъде активиран по време на работа на
ИЗСУШАВАНЕ.

a
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РАБОТА НА ТАЙМЕР
ВКЛЮЧВАНЕ таймер и ИЗКЛЮЧВАНЕ таймер
Настройка на ВКЛЮЧВАНЕ таймер
a

ON

ON

бутон

Натиснете бутона ON

ON

. Настройте таймера на желаното време.

При всяко натискане на бутон ON, времето се променя със стъпка от десет минути.
Задържането на бутона ON променя времето в стъпка от един час.
b

SET SET бутон
Натиснете бутон SET SET , за да настроите таймера.
Показва се настоящето време и таймерът започва работа.

c

CLR CLR бутон
Натиснете бутон CLR

, за да откажете настройката на таймера.

CLR

Настройка на ИЗКЛЮЧВАНЕ таймер
a

OFF

OFF

Натиснете бутона OFF

b

c

b
c
a

бутон
OFF

.

Настройте таймера на желаното време.
При всяко натискане на бутон OFF, времето се променя със стъпка от десет минути.
Задържането на бутона OFF променя времето в стъпка от един час.
SET SET бутон
Натиснете бутон SET SET , за да настроите таймера.
Показва се настоящето време и таймерът започва работа.
CLR CLR бутон
Натиснете бутон CLR CLR , за да откажете настройката на таймера.

.

ВНИМАНИЕ
• Когато изберете работа на таймера, дистанционното управление изпраща автоматично сигнал към вътрешното тяло в
определеното време. Поради тази причина, дръжте дистанционното управление на място, от което може да предаде
правилно сигнала на вътрешното тяло.
• Ако не натиснете бутона SET SET в рамките на 30 секунди, след настройка на времето, настройката ще бъде отказана.
След като изберете режима на работа на таймера, настройките се запазват в дистанционното управление.
След това климатика ще работи при същите условия, както сте го настроили от бутон

ON

или

OFF

на дистанционното управление.

Не можете да настроите таймера, когато показанието на часовника мига.
Следвайте инструкциите в раздел “Настройка на часовника” на страница 7, за да настроите часовника и след това настройте таймера.
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Комбиниран таймер (Едновременна настройка на ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ таймери)
Таймер ИЗКЛЮЧВАНЕ —> Таймер ВКЛЮЧВАНЕ
(Работа —> Спиране —> Работа)
Тази функция е полезна, когато желаете да спрете климатика, след като си легнете и да го включите отново сутринта, когато се събудите
или се върнете вкъщи.
Пример:
За да спрете климатика и да го стартирате на следващата сутрин
Настройка на комбиниран ТАЙМЕР
Пак работа

Работа

(1) Натиснете бутон OFF

OFF

, за да настроите ИЗКЛЮЧВАНЕ таймера.

(2) Натиснете бутона ON

ON

, за да настроите ВКЛЮЧВАНЕ таймера.

Стоп

(3) Натиснете бутона SET

SET

.

Таймер ВКЛЮЧВАНЕ —> Таймер ИЗКЛЮЧВАНЕ
(Спиране —> Работа —> Спиране)
Можете да използвате тази настройка, за да стартирате климатика, когато се събудите или когато се върнете вкъщи.
Пример:
За да стартирате климатика на следващата сутрин и да го спрете
Настройка на комбиниран ТАЙМЕР
Работа

(1) Натиснете бутона ON

ON

, за да настроите ВКЛЮЧВАНЕ таймера.
Стоп

(2) Натиснете бутон OFF

, за да настроите ИЗКЛЮЧВАНЕ таймера.

OFF

(3) Натиснете бутона SET

Стоп

SET

.

• Функцията ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ, която е по близо до
настоящето време се активира първа.
• Ако е зададено едно и също време на ВКЛЮЧВАНЕ и
ИЗКЛЮЧВАНЕ таймерите, никаква дейност на таймерите не се
извършва. Също така, климатика може да спре работа.

ВНИМАНИЕ
След около 3 секунди по-късно, дистанционното
управление ще излъчи сигнал към вътрешното тяло и ще се
чуе бипкащ звук от вътрешното тяло, след като натиснете
бутон SET SET .

Ежедневен комбиниран таймер (едновременна настройка на ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ и тяхното
ежедневно активиране)
Тази функция е полезна, когато желаете да използвате комбинирани таймери по едно и също време всеки ден.
Настройка на комбиниран ТАЙМЕР
(1) Натиснете бутона ON

ON

, за да настроите ВКЛЮЧВАНЕ таймера.

(2) Натиснете бутон OFF

OFF

, за да настроите ИЗКЛЮЧВАНЕ таймера.

(3) Натиснете бутона SET SET .
(4) След стъпка (3), започва да мига знак на стрелка (
време на мигането, натиснете бутон SET SET .

• Показани са и двете стрелки (

,

или

) за около 3 секунди. По

) по време на активация на ежедневния таймер.

Отказ на работата на таймер
Натиснете бутона CLR

CLR

.

Показва се часовник
По време на работа на ТАЙМЕР (ВКЛЮЧВАНЕ-ИЗКЛЮЧВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ-ВКЛЮЧВАНЕ,
ИЗКЛЮЧВАНЕ таймер), индикаторът на часовник не е показан, така че да може да се види
зададеното време. За да видите настоящия част, трябва да натиснете за кратко бутона SET
и времето ще се покаже за около 3 секунди.
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РАБОТА НА ПАМЕТ/МОЙ КОМФОРТ
Използвайте бутона МЕМО, за да запазите настройките на често използваните операции за
повече удобство.
Стартирайте климатика в работен режим, който желаете да бъде запаметен от
дистанционното управление.
Натиснете бутона, както е показано по-долу, докато климатика работи.
a Бутон МЕМО
Натиснете този бутон кратко, за да се подготвите за запаметяване на настройката.
Всички икони, които се виждат в момента започват да мигат, освен индикатора за час и
режим.
b

Бутон МЕМО
Задръжте бутона МЕМО за 3 секунди или повече, докато индикатора мига.
Показва се знакът
и настройката е запаметена.
• Ако не натиснете бутона МЕМО в рамките на 3 секунди или ако натиснете друг бутон,
настройката MEMORY се отказва.
• Работните режими, които могат да се запаметят с бутона МЕМО са РЕЖИМ, температура,
ВЕНТИЛАТОР, ТАЙМЕР и ВИСОКА МОЩНОСТ.

a
b

За да стартирате климатика с настройката запазена чрез бутона MEMO.
a Бутон MY COMFORT
Натиснете бутон MY COMFORT. Настройката, която е запазена чрез бутон МЕМО ще се
покаже и климатика започва работа, на основата на тази настройка.
(A): Когато бъде натиснат бутона MY COMFORT по време, когато работата е спряна
• Индикатора за OPERATION (зелен) на панела на вътрешното тяло на климатика се
включва и работата започва след около 3 минути.
(B): Когато бутона MY COMFORT бъде натиснат по време на работа
• Режимът на работа се променя според настройката запазена с бутона МЕМО.
• Първоначална настройка
РЕЖИМ
: АВТОМАТИЧНО
Температура : 22

a
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НАСТРОЙКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
• Настройте правилно посоката на въздушния поток. Ако не направите това, може
да предизвикате дискомфорт или да предизвикате неравномерно разпределение
на температурата в помещението.
• Настройте вертикалния въздушен поток, като използвате дистанционното
управление.
• Настройте хоризонталния въздушен поток, като използвате дистанционното
управление.

Настройка на вертикален въздушен поток
Климатика настройва автоматично вертикалния въздушен поток, според условията
на работа, когато е избран режим АВТОМАТИЧНО или А.

Настройване на хоризонталния въздушен поток
Подготовка:
• Докато климатикът работи, можете да използвате дистанционното управление за
да смените въздушния поток в хоризонтална (лява/дясна) посока.

Настройка на избрана вертикален посока въздушния поток
Използвайте тази функция, когато климатика работи.
a Бутон FIX
Задръжте или натиснете кратко бутон FIX на дистанционното управление, за да
преместите преградата в избраната посока.

a
b

Настройка на избрана хоризонтална посока на въздушния
поток
b

Бутон FIX
Задръжте или натиснете кратко бутон FIX на дистанционното управление, за да
преместите преградата в избраната посока.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Сменете вертикалната/хоризонталната посока на преградата на въздушния
поток в рамките на посочения обхват.
• При последваща работа, вертикалният/хоризонталният въздушен поток е
автоматично зададен в посоката, която сте задали на преградата,
използвайки бутона FIX.

За да завъртите автоматично посоката на въздушния поток
Използвайте тази функция, когато климатика работи.
c Бутон SWING
Всеки път, когато натискате бутона SWING, операционният режим на климатика
се променя, както следва:
• Завърта се преградата за вертикалния въздушен поток.
• Завърта се преградата за хоризонталния въздушен поток.
• Едновременно се завъртат преградите за вертикалния и хоризонталния
въздушен поток.
• Завъртането на преградите за вертикалния и хоризонталния въздушен поток
се спира.
• Натиснете FIX
за да промените централната позиция на завъртане на
преградата на вертикалния въздушен поток.
• Натиснете FIX
за да промените централната позиция на завъртане на
преградата на хоризонталния въздушен поток.
• За да спрете тази функция, натиснете бутона SWING.

c

Когато преградата за
вертикален въздушен поток се отвори с
бутона FIX, тя обръща посоката си при
отваряне.

ВНИМАНИЕ
• Бутоните FIX и SWING няма да бъдат активни, когато климатика не работи
(включително при активен ВКЛЮЧВАНЕ ТАЙМЕР).
• Не оставяйте климатика да работи за дълги периоди от време с посока на
въздушен поток насочена надолу, по време на работа на охлаждане или
изсушаване. В противен случай може да се появи конденз по повърхността на
вертикалната преграда на въздушен поток и да доведе до капане на вода.
• Не местете преградите за вертикалния и хоризонталния въздушен поток
ръчно. Винаги използвайте бутона FIX.
Ако придвижите преградите на ръка, те може да не функционират правилно
по време на работа.
Ако преградите работят не както трябва, спрете веднага климатика и
рестартирайте.
• След като климатика се стартира, веднага след като е спрял, вертикалните
прегради за въздушен поток може да не се движат за около 10 секунди.
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ОПЕРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ
Този климатик е оборудван с функция за автоматичен рестарт, което позволява на климатика да стартира отново, без да се използва
дистанционното управление, като използва зададените му оперативни настройки в случай на токов удар. Работата се възстановява след
изтичането на 3 минути след възстановяване на захранването.

ИНФОРМАЦИЯ
Функцията АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ НА РАБОТА не се настройва в завода производител при доставка и поради тази
причина тази функция трябва да се настрои при необходимост.

КАК ДА НАСТРОИТЕ АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ
За да настроите функцията на автоматичен рестарт, действайте по следния начин:
Захранването на уреда трябва да е включено. Функцията не може да се настрои, ако
захранването е изключено.
За да активирате функцията за автоматичен рестарт, задръжте бутона RESET за 3
секунди.
Климатика получава настройката и издава 3 пъти бипкащ звук. Сега настройката за
автоматично рестартиране е активирана. Системата може да рестартира автоматично.
(1) Когато климатика е в готовност (не работи).
Задръжте бутона RESET за 3 секунди или повече.
• Климатика започва работа. Зеленият индикатор светва.
• След около 3 секунди, климатика издава 3 пъти бипкащ звук.

Бутон
RESET

Зеленият индикатор мига за 5 секунди.
• Климатика работи.
Ако не желаете да използвате климатика, натиснете отново бутона RESET или използвайте дистанционното управление, за да го
спрете.
(2) Когато климатикът работи.
Задръжте бутона RESET за 3 секунди или повече.
• Климатикът спира да работи. Зеленият индикатор изгасва.
• 3 секунди след натискането на бутона, климатика издава бипкащ звук 3 пъти.

Зеленият индикатор мига за 5 секунди.
• Климатикът спира да работи.
Ако не желаете да спрете климатика в този момент, използвайте дистанционното управление, за да рестартирате климатика. При
следваща работа, зеленият индикатор светва.
• Функцията за автоматичен рестарт няма да приеме команда, ако бъде активирана работа на таймер с дистанционното управление.
• След рестартирането на климатика от АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ НА РАБОТА, се възстановява въртенето на преградата
(АВТОМАТИЧНО).

КАК ДА ОТКАЖЕТЕ АВТОМАТИЧНО РАСТАРТИРАНЕ
За да откажете функцията на автоматичен рестарт, действайте по следния начин:
Повторете процедурата по настройка. Климатика получава настройката и издава 3 пъти бипкащ звук.
Сега настройката за автоматично рестартиране е отменена.
Климатикът се нуждае от ръчно рестартиране от дистанционното управление, след като основото захранване е изключено.
(1) Когато климатика е в готовност (не работи).
Задръжте бутона RESET за 3 секунди или повече.
• Климатика започва работа.
Зеленият индикатор ще светне.
• След около 3 секунди, климатика издава 3 пъти бипкащ звук.
• Климатика работи.
Ако не желаете да използвате климатика, натиснете отново бутона RESET или
използвайте дистанционното управление, за да го спрете.
(2) Когато климатикът работи.
Задръжте бутона RESET за 3 секунди или повече.
• Климатикът спира да работи.
Зеленият индикатор изгасва.
• След около 3 секунди, климатика издава 3 пъти бипкащ звук.
• Климатикът спира да работи.
Ако не желаете да спрете климатика в този момент, използвайте дистанционното
управление, за да рестартирате климатика.
При следваща работа, зеленият индикатор светва.

Бутон
RESET

ИНФОРМАЦИЯ
Не задържайте натиснат бутона RESET за повече от 10 секунди. В противен случай, ще се активира операцията за форсирано
охлаждане, използвана по време на сервизно обслужване и ре-монтаж.
За да спрете операцията за форсирано охлаждане, натиснете бутона RESET отново.
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КАК РАБОТИ КЛИМАТИКА
Автоматична работа
Както е показано на Фигура 1, режимът на Автоматична работа подбира работата си на основата на данните за температура на
помещението при започване на работа.
Температура на помещението, когато
започва работа или когато е избрана
Температура на
помещението
Настройка на
температурата+1
Настройка на
температурата
Настройка на
температурата–1

Охлаждане
Работа само на вентилатор
Загряване

Фигура 1
Оперативният режим е избран отново, след като компресорът е бил спрян за 15 минути.

РАБОТА НА ВИСОКА МОЩНОСТ
Когато натиснете бутона Hi POWER по време на охлаждане, загряване или работа А, климатика започва следната дейност.
• Охлаждане
Работата на охлаждане се извършва на 1°C по-ниско от температурното задание.
Скоростта на вентилатора е настроена също високо*.
* Нивото на шума се увеличава, според скоростта на вентилатора.
• Загряване
Работата на загряване се извършва на 2°C по-високо от температурното задание.
Скоростта на вентилатора се превключва автоматично, според работните условия.

Работа в РЕЖИМ СЪН
Климатика автоматично контролира температурата в помещението, въздушния поток и нивото на шума, за да предотврати прекалено
охлаждане през лятото и да поддържа топло и комфортно помещение през зимата.

ИНФОРМАЦИЯ
• По време на режим сън, мощността и нивото на шум са намалени, така че е възможно помещението да не се охлади достатъчно,
ако режимът се използва за дълъг период от време.
• Режимът сън не може да се използва по време на режим СУШЕНЕ или ПОЧИСТВАНЕ (отделна дейност).
(работа ПОЧИСТВАНЕ (отделна дейност) е когато бутона PURE е натиснат, докато климатика е спрян, за да извърши сам
дейността ПОЧИСТВАНЕ. В това време климатика не работи.)
• Ако бутона FAN бъде натиснат по време на режим сън, режимът сън се отказва.
• Режимът сън не е функция на таймера.

Операция изсушаване (

)

Режимът изсушаване избира автоматично работата на охлаждане и изсушаване, на основата на разликата на температурното задание и
реалната температура в помещението.
Индикатора за скорост на вентилатора показва АВТОМАТИЧНО и се използва ниска скорост.
• При режим сън индикаторите на дисплея на панела намаляват яркостта си.
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СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЧНА РАБОТА
Мразовито

Поддържайте температурата в помещението на
комфортно ниво

Моля, почистете
Управление

Почистете въздушните филтри
Запушените въздушни филтри влошават работата на климатика.
Почиствайте ги на всеки две седмици.

Ефективна
употреба на
таймера

Никога не отваряйте прозорците и вратите повече от необходимото
За да задържите топлия или студен въздух в помещението, никога не
отваряйте прозорците и вратите повече от необходимото.
Пердета на прозорци
По време на охлаждане, дръпнете пердетата, за да избегнете директната
слънчева светлина.
По време на загряване, дръпнете пердетата, за да запазите топлината.
Духа нагоре

Ефективна употреба на таймера
Настройте таймера на желаното време.

Студен и
сух въздух

Топъл
въздух

М

ол
я

,з
ат
во

ре

те

Позволете равномерна циркулация на въздуха в помещението
Настройте посоката на въздушен поток, за да осигурите равномерна
циркулация на въздуха в помещението.

Настройка на
въздушен поток

Духа надолу

ВРЕМЕННА РАБОТА
Временна работа
Тази функция се използва, за да накарате уреда да работи, в случай, че сте изгубили
дистанционното управление или батериите са изтощени.
• Натиснете бутона RESET, за да започнете автоматична работа (АВТОМАТИЧНО).
• Докато временната работа е активна, работата на дистанционното управление е
дезактивирана.

Не мога да
намеря
дистанционното
управление

Осигурена е
функция
временна работа!

ИНФОРМАЦИЯ
Не задържайте натиснат бутона RESET за повече от 3 секунди. () вижте страница 18.)

ОПЕРАЦИЯ НА ПОЧИСТВАНЕ
Операция на почистване
Тази функция се използва за да бъде изсушен въздуха в климатика, за да се намали развитието на плесени и др. в климатика.
• Когато уредът спре, след като е работил за 10 или повече минути в режим на охлаждане или изсушаване, операцията по почистване
стартира автоматично и индикатора S.CLEAN на панела на уреда се включва.

Продължителност на операцията по почистване
• Почистването продължава 4 часа, ако уредът е работил в режим на охлаждане или изсушаване за 10 минути или повече.

Относно операцията по почистване
•
•
•
•
•

Операцията по почистване няма да почисти стаята или да премахне плесените или прахта, появили се вече в климатика.
По време на тази дейност, може да видите малко количество лед: това е нормално и не показва неизправност.
Преградите за вертикален въздушен поток и движещият се панел се отварят леко.
Ако операцията по почистване бъде прекъсната, резултата от почистване ще бъде лош.
За да спрете принудително операцията на почистване, натиснете два пъти бутона
по време на операцията на почистване.

http://v-clima.com
052 301 311

BG

20

ОБИЧАЙНА ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да почистите климатика, изключете токовия прекъсвач или ключа на главното захранване.

Почистване на вътрешното тяло и дистанционното управление

Избършете със суха
кърпа

ВНИМАНИЕ
• Използвайте суха кърпа, за да избършете вътрешното тяло и дистанционното управление.
• Когато климатика е много мръсен, използвайте кърпа, потопена във вода, за да избършете
вътрешното тяло.
• Никога не използвайте влажна кърпа на дистанционното управление.
• Не използвайте прахоуловител на химическа основа за изтриване или оставяйте такива материали
върху уреда за дълъг период от време. Ако направите това, можете да повредите повърхността на
уреда или тя може да избледнее.
• Не използвайте бензин, разредител, прах за полиране или други разтворители за почистване.
Те могат да предизвикат счупване или деформация на пластмасовата повърхност.

Разредител

Охлаждане с
високо
температурно
задание.

Когато няма да използвате климатика за поне 1 месец
(1) Пуснете вентилатора за 3 до 4 часа, за да изсуши вътрешната част на устройството.
• Ако се използва високо температурно задание с охлаждане, се пуска вентилатор.
(2) Изключете климатика и изключете токовия прекъсвач.
(3) Почистете въздушните филтри.
(4) Извадете батериите от дистанционното управление.

Проверете преди стартиране
Въздушен
филтър

ВНИМАНИЕ
• Проверете дали са поставени въздушните филтри.
• Проверете дали въздушния вход и изход на външното тяло не са блокирани.

Почистване на въздушните филтри
Почиствайте въздушните филтри на всеки 2 седмици.
Ефективността на климатика ще намалее, ако въздушните филтри са покрити с прах.
Почиствайте въздушните филтри възможно най-често.
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Подготовка:

1

2

Отваряне на движещия се панел.
Натиснете ръчките в дъното на дясната и лявата страна и отворете движещия се панел,
докато застане хоризонтално.

Уверете се, че винаги хващате ръчките, когато отваряте движещия се
панел.
(Движещият се панел не може да се демонтира.)

Преден панел
Ръчка
Движещ се панел

3

4
5

6
7

Подпрете движещия се панел посредством панелната подпора.
Хванете движещия се панел с лявата си ръка и използвайте дясната,
за да измъкнете панелната подпора и да я поставите в процепа.

Панелна
Процеп
опора

Извадете въздушния филтър.
Повдигнете дръжката на въздушнйия филтър го измъкнете напред.
Използвайте прахосмукачка, за да почистите прахта от филтрите или ги измийте с вода.
След измиването на филтрите, ги изсушете на сянка.

Пъхнете горната част на въздушния филтър, така че десният и левият му ръб да пасват на вътрешното тяло.
Затворете движещия се панел.
Хванете движещия се панел с лявата си ръка и използвайте дясната си ръка, за да свалите панелната подпора надолу, и да
натиснете двете места, посочени на фигурата, за да го затворите. Ако движещият се панел е отворен, използвайте дистанционното
управление, за да изпълнявате операциите по включване и спиране.
(Движещият се панел може да се повреди, ако се опитате да го затворите с ръка, докато
е отворен.)

Натисни
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Натисни

РАБОТА И ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИКА
Функция за три минутна защита
Предоставена е защитна функция, която не позволява на климатика да бъде активиран за около 3 минути, когато той е рестартиран
веднага след работа или когато токовия прекъсвач е включен. Това се използва за предпазване на устройството.

Характеристики на загряване
Предварително загряване
Климатика не започва да подава веднага топъл въздух, след като стартира.
Топлият въздух се появява след около 5 минути, след като вътрешния топлообменник е загрял.
Управление на топлия въздух
Когато температурата в стаята достигне температурното задание, скоростта на вътрешния вентилатор се намалява веднага.
В този момент, вътрешното тяло е спряно.
Размразяване
Ако се е образувало заледяване на външното тяло по време на периода на загряване, размразяването започва автоматично (за около 5 до
10 минути), за да задържи ефекта на затопляне.
• Вентилаторите и на вътрешното и на външното тяло са спрени по време на размразяването.
• По време на размразяването, размразената вода се източва от планката в основата на външното тяло.
Капацитет на затопляне
По време на затопляне, топлината се абсорбира отвън и се освобождава в помещението. Това се нарича система на топлинна помпа.
Когато външната температура е много ниска, се препоръчва използването на допълнителен отоплителен апарат в комбинация с
климатика.

Идеи за натрупания сняг
Изберете позицията на външното тяло, така че то да не е изложено на снежни течения, събирането на листа или други сезонни отпадъци.
Важно е въздушния поток на външното тяло да не е блокиран, тъй като това ще доведе до ниска ефективност при затопляни или
охлаждане. По време на режим затопляне и температури под нулата, водата, която се е източила от външното тяло, като резултат от
автоматичното размразяване може да се събере и да замръзне. Важно е да се предостави добро дрениране или изсмукване.

ВНИМАНИЕ

(Само за модели RAS-***-ND)

Инсталиран е нагревател на долната плоча на външното тяло. Когато външната температура е ниска, нагревателят се включва, за да
загрее долната плоча, дори и когато уредът не работи. По този начин не се натрупва сняг във вътрешността на външното тяло. Не
използвайте доставеният дренажен щуцер за да дренирате вода. Отвеждайте дренажната вода от всички дренажни отвори
директно. Осигурете най-малко 50 сантиметра място под външното тяло, така че дренажната вода да не замръзва и да не блокира
отворите.

Токово удар
Токов удар по време на работа на уреда го спира изцяло.
• Индикатора OPERATION (зелен) на вътрешното тяло започва да мига при възстановяване на работа.
• За да рестартирате, натиснете бутона
на дистанционното управление.
• Гръмотевиците или безжичен телефон на кола, който работи наблизо, може да предизвика неизправност в уреда. Изключете и
включете ключа за захранване. За да рестартирате натиснете бутон
на дистанционното управление.

Работни условия на климатика
За добра ефективност, нека климатика да работи при следните температурни условия.
Охлаждане

Външна температура:
–10°C до 46°C
Температура на помещението: 21°C до 32°C

ВНИМАНИЕ

Загряване
Операция изсушаване
Загряване 8°C

Относителна влажност на помещението — по-малко от 80%. Ако климатика работи извън
тези граници, повърхността на климатика може да събере конденз.
Външна температура:
–15°C до 24°C
Температура на помещението: По-малко от 28°C
Външна температура:
–10°C до 46°C
Температура на помещението: 21°C до 32°C
задаване на температурата:
5°C до 13°C

Ако климатика се използва при условия, различни от горните, може да се активира защитна функция.

http://v-clima.com
052 301 311

23

BG

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ВНИМАНИЕ
Ако се появи някое от следните състояния, изключете климатика, изключете главния ключ и се обадете на разпространителя.
• Индикаторите мигат на кратки интервали (5 Hz). Изключете токовия прекъсвач за 2 до 3 минути, след като главния ключ на
захранването е изключен. Въпреки операцията на изчистване, индикаторите продължават да включват и изключват.
• Главният захранващ бушон често изгаря или токовия прекъсвач се активира често.
• Чужд материал или вода са попаднали в климатика.
• Наблюдават се други странни състояния.

Преди да се обадите и да поискате обслужване или ремонт, поверете следните неща:

Повторна проверка

Не работи
• Главният ключ на захранването е изключен.
• Токовия прекъсвач е активиран, за да отреже захранването.
• Бутонът на главното захранване е изгорял.
• Спрял е електрическия ток.
• Батериите в дистанционното управление са изтощени.
• Настроен е ВКЛЮЧВАНЕ таймер.
• Като предпазна мярка, климатика не стартира веднага след рестартиране, а изчаква 3
минути след възстановяване на захранването или пускането на основното захранване.

Ниска ефективност на охлаждане или затопляне
• Въздушния вход или изход на външното тяло е блокиран.
• Отворени са врати или прозорци.
• Въздушният филтър е запушен с прах.
• Преградата не е в правилна позиция.
• Скоростта на вентилатора е настроена на ниско.
• Климатика е настроен на ИЗСУШАВАНЕ или РЕЖИМ СЪН.
• Температурното задание е много високо (по време на охлаждане).
• Температурното задание е много ниско (по време на затопляне).
• Надвишавани ли са операционните възможности на климатика?
() вижте страница 23.)
• Защитното устройство може да се активира, ако има промяна във волтажа, изходът за
въздуха е блокиран или друго условие причинява претоварване на машината.
Премахнете причината за проблема и след около 30 секунди включете прекъсвача на
веригата отново.
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Преди да се обадите и да поискате обслужване или ремонт, поверете следните неща:
Образува се конденз от задната страна на вътрешното тяло.
• Конденза от вътрешната стана на вътрешното тяло се събира автоматично и се дренира.

Вътрешното или външно тяло издават странен шум.
• Когато температурата се промени внезапно, вътрешното или външно тяло може да издава
странни звуци (като тик-такане или дишане), поради разширението/свиването на частите или
смяната на потока на охладителя.

Това не са дефектите.

Въздуха в помещението мирише.
От климатика идва лош мирис.
• Миризмите, които са поети в стените, килимите, мебелите, дрехите или кожите излизат.
• По време на ПОЧИСТВАНЕ операция, се произвежда малко количество озон, и може да
усетите миризмата.

Индикаторът OPERATION включва и изключва.
• Индикаторът включва и изключва (1 Hz), когато е възстановено захранването след токов
удар или е включен главния ключ.

Образува се скреж на външното тяло по време на затопляне.
Дренира се вода от външното тяло.
• Образува се скреж на външното тяло по време на затопляне. В този случай, уредът се
размразява автоматично (за 2 до 10 минути), за подобряване на отоплителната ефективност.
• По време на размразяване, въздушния поток и от вътрешното и от външното тяло спира.
• Чува се съскащ звук, когато потока на охладителя преминава на размразяване.
• Водата, появила се в резултат на автоматичното размразяване по време на загряване се
дренира от външното устройство.
Въздушния поток се променя, дори и ако бутона FAN не е зададен на режим
АВТОМАТИЧНО.
• Когато температурата от издухвания въздух падне по време на загряване, климатика
автоматично променя или спира въздушния поток от вътрешното тяло, така че на хората в
помещението да не им стане студено.

От външното тяло се генерира бяла мъгла от студен въздух или вода.
• Понякога се генерира пара от вътрешното тяло по време на охлаждане или то външното тяло
по време на размразяване.
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Преди да се обадите и да поискате обслужване или ремонт, поверете следните неща:
Автоматична работа на вертикалните прегради на въздушен поток
• Когато температурата на помещението или външната температура е висока по време на
загряване, вертикалните прегради на въздушен поток се затварят веднъж и след това
застават сами в позиция на оригиналната си настройка.

Светва интикаторът PURE (оранжев).
• Индикаторът може да се включи, ако движещият се панел не е добре затворен.

Това не са дефектите.

Звуци издавани от вътрешното тяло
• Плазмения почистващ филтър може да издава звуци на бръмчене, цъкане или жужене по време на операция по електрическо
пречистване на въздух или почистване.
• Когато се включва захранването или климатикът се спира, вертикалните въздушни прегради могат да издадат звук на тропане
или на движение.
• Някои части може да се разширят или свият, поради промяна на температурите, което може да доведе до издаването на силен
звук.
• Когато тече охладителя може да чуете съскащ или бълбукащ звук.
• Може да чуете съскащ звук, когато климатика превключва на размразяване по време на затопляне.
• Работен звук се чува и когато движещият се панел се отваря и затваря.

Звуци издавани от външното тяло
• Може да чуете шумолящ звук, когато климатика превключва на размразяване по време на затопляне.
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (Дистанционно управление)
Преди да се обадите и да поискате обслужване или ремонт, поверете следните неща.

Дистанционното управление не работи както трябва.
Симптоми
Работния режим превключва.

Причини
• Проверете дали РЕЖИМ показан на
дисплея е AUTO.

AUTO
Скоростта на вентилатора не
може да бъде променена.

• Проверете дали РЕЖИМ показан на
дисплея е

: ИЗСУШАВАНЕ.

: ИЗСУШАВАНЕ

Възможно решение
В режим АВТОМАТИЧНО не може да
бъде променена скоростта на
вентилатора и посоката на преградите.
Когато бутоните SWING, FIX или FAN са
натиснати в режим АВТОМАТИЧНО,
режимът преминава на A.
Когато е избрано изсушаване,
климатикът автоматично избира
скоростта на вентилатора. Скоростта на
вентилатора може да бъде избрана по
време на
ОХЛАЖДАНЕ и
ОТОПЛЕНИЕ.

Дисплея изгасва
Симптоми

Причини

Описание

Индикаторите на дисплея не се
виждат след кратко време.

• Проверете, дали операцията на
таймера е приключила, когато на
дисплея е показано ИЗКЛЮЧВАНЕ
ТАЙМЕР.

Климатика спира, тъй като зададеното
време изтича.

Показването на ТАЙМЕР се
изключва след определен
период от време.

• Проверете, дали операцията на
таймера е стартирала, когато на
дисплея е показано ВКЛЮЧВАНЕ
ТАЙМЕР.

Когато времето достигне зададеното за
работа на ВКЛЮЧВАНЕ таймера,
климатика започва автоматично да
работи и показването на ВКЛЮЧВАНЕ
таймера изключва.

: ON

Не се чува звука на получаване на сигнал
Симптоми
Вътрешното тяло не издава
звук на приемане, дори когато е
натиснат бутона
.

Причини
• Проверете дали предавателя на
инфра червен сигнал на
дистанционното управление е
насочен правилно към приемника на
вътрешното тяло, когато е натиснат
бутон
.

Описание
Насочете предавателя на инфра червен
сигнал на дистанционното управление
към приемника на вътрешното тяло и
тогава натиснете няколко пъти
бутон
.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Обратен цикъл, Сплит тип

Тип
Модел

Вътрешно тяло

Външно тяло

Вътрешно тяло

Външно тяло

RAS-07PKVP-E
RAS-07PKVP-ND

RAS-07PAVP-E
RAS-07PAVP-ND

RAS-10PKVP-E
RAS-10PKVP-ND

RAS-10PAVP-E
RAS-10PAVP-ND

Захранване

220–240 V ~50 Hz
220–230 V ~60 Hz

220–240 V ~50 Hz
220–230 V ~60 Hz

Капацитет на охлаждане

(kW)

CAPA.

2,0

Капацитет на загряване

(kW)

CAPA.

2,5

Ток на охлаждане

(A)

AMP.

0,21–0,19

1,86–1,70

0,21–0,19

Мощност при охлаждане

(W)

WATT.

25

330

25

450

Ток на загряване

(A)

AMP.

0,21–0,19

2,35–2,15

0,21–0,19

2,56–2,35

(W)

Мощност при загряване
Размери

2,5
3,0
2,19–2,01

WATT.

25

415

25

535

Ширина

(мм)

790

780

790

780

Височина

(мм)

295

550

295

550

Дълбочина

(мм)

242

290

242

290

(кг)

12

39

12

39

Вътрешно тяло

Външно тяло

Вътрешно тяло

Външно тяло

RAS-13PKVP-E
RAS-13PKVP-ND

RAS-13PAVP-E
RAS-13PAVP-ND

RAS-16PKVP-E
RAS-16PKVP-ND

RAS-16PAVP-E
RAS-16PAVP-ND

Нето тегло

Обратен цикъл, Сплит тип

Тип
Модел

Захранване

220–240 V ~50 Hz
220–230 V ~60 Hz

220–240 V ~50 Hz
220–230 V ~60 Hz

Капацитет на охлаждане

(kW)

CAPA.

3,5

Капацитет на загряване

(kW)

CAPA.

4,0

Ток на охлаждане

(A)

AMP.

0,24–0,22

3,44–3,15

0,27–0,25

Мощност при охлаждане

(W)

WATT.

30

740

35

1 195

Ток на загряване

(A)

AMP.

0,24–0,22

3,77–3,46

0,27–0,25

5,97–5,47

(W)

Мощност при загряване
Размери

4,5
5,5
5,54–5,08

WATT.

30

810

35

1 305

Ширина

(мм)

790

780

790

780

Височина

(мм)

295

550

295

550

Дълбочина

(мм)

242

290

242

290

(кг)

12

40

12

40

Нето тегло

Обратен цикъл, Сплит тип

Тип
Модел

Вътрешно тяло

Външно тяло

RAS-18PKVP-E
RAS-18PKVP-ND

RAS-18PAVP-E
RAS-18PAVP-ND

Захранване

220–240 V ~50 Hz
220–230 V ~60 Hz

Капацитет на охлаждане

(kW)

CAPA.

Капацитет на загряване

(kW)

CAPA.

Ток на охлаждане

(A)

AMP.

0,30–0,28

Мощност при охлаждане

(W)

WATT.

40

1 450

Ток на загряване

(A)

AMP.

0,30–0,28

6,86–6,29

(W)

Мощност при загряване
Размери
Нето тегло

5,0
6,0

WATT.

40

1 500

Ширина

(мм)

790

780

Височина

(мм)

295

550

Дълбочина

(мм)

242

290

(кг)

12

40

• Тези спецификации подлежат на промяна без уведомление с цел техническо подобрение.
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6,68–6,12

28

Определената ефективност на климатика се основава на данните, които са събрани при следните условия.
За охлаждане

За затопляне

Температура °C на входящ въздух
Комплект бобина
вътрешно тяло

Температура °C на входящ въздух

Комплект бобина
външно тяло

Комплект бобина
вътрешно тяло

Комплект бобина
външно тяло

Крушка
на сушене

Крушка
на
мокрене

Крушка
на сушене

Крушка
на
мокрене

Крушка
на сушене

Крушка
на
мокрене

Крушка
на сушене

Крушка
на
мокрене

27

19

35

24

20

—

7

6
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Информация, отнасяща се до ЕМС Директива 2004/108/ЕК
(Име на производителя)

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Адрес, град, страна)

336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken,
416-8521 Japan

(Име на вносителя / дистрибутора в ЕС)

Toshiba Carrier UK Ltd.

(Адрес, град, страна)

Porsham Close, Belliver Industrial Estate,
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
United Kingdom
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