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WE’RE THINKING OF YOU
Благодарим ви, че закупихте уред на Electrolux. Вие избрахте продукт, който носи със себе си
десетилетия професионален опит и иновации. Гениален и стилен, той е проектиран с оглед
посрещане на вашите нужди. Затова винаги, когато го използвате, можете да сте сигурни в знанието,
че всеки път ще получавате страхотни резултати.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите съвети за употреба, брошури, помощ за отстраняване на проблеми,
информация за сервизи:
www.electrolux.com
Регистрирайте продукта си за по-добро техническо
обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате със Сервиз, уверете се, че разполагате със следните данни.
Информацията може да бъде намерена на фабричната табелка с данните. Модел, PNC, сериен номер
ПредупреждениеIВнимание – Информация за безопасност.
Обща информация и съвети.
Информация за околната среда.
Подлежи на промяна без предизвестие.
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1.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтажа и използването на
уреда внимателно прочетете
приложените инструкции.
Производителят не носи отговорност,
ако неправилния монтаж и употреба
причинят наранявания и повреди.
Винаги пазете инструкциите заедно с
уреда за бъдеща справка.

1.1 Безопасност на децата и
уязвимите хора
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване
или трайно увреждане.

• Този уред може да се използва от
деца на възраст 8 и повече години и
от хора с намалени физически,
сензорни или умствени способности
или липса на опит и знания, ако им е
предоставен надзор или инструкция
относно използването на уреда по
безопасен начин и разбиране на
съпътстващите опасности.
• Децата не трябва да си играят с
уреда.
• Почистването и поддръжката от
потребителите не трябва да се
извършва от деца без надзор.

.

• Ако устройството трябва да бъде

•

•
•

•
•

•
•

Монтаж
и употреба
•1.2
Свържете
се с оторизиран
инсталатор за
монтажа на това устройство.

• Свържете се с оторизиран сервиз за ремонт
или техническа поддръжка на това
устройство.
• Гнездото на контакта, необходим за
захранването, трябва да бъде свързан и
въведен в експлоатация от лицензиран
изпълнител.
• Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да бъде заменен от производителя,
неговия сервизен агент или от лица с
подобна квалификация, за да се избегне
опасност.
• Монтажните работи трябва да се извършват
в съответствие с националните стандарти
за окабеляване и правилата за сервиз на
доставчици на електричество само от
оторизиран персонал

•

•
•

преместено на друго място или да бъде
изхвърлено, само лице със съответните
квалификации може да извършва такава
работа.
Ако забележите необичайна ситуация, като
миризма на изгоряло, моля, изключете
захранването на климатика и се свържете
със сервизен агент на Electrolux. Ако това
ненормално състояние продължава,
климатикът може да се повреди или дори
да причини токов удар или пожар.
Не използвайте климатика с мокри ръце.
Това може да причини токов удар.
Не повреждайте и не прекъсвайте
захранващия кабел или други проводници.
Ако това се случи, моля, поправете го или
заменете от акредитиран техник.
Не свързвайте този климатик към
разклонители с много гнезда.
Моля, изключете захранването на
климатика, ако той не се използва за подълъг период от време. В противен случай
ще се натрупа прах и може да възникне
пожар.
Преди да почистите климатика, моля,
изключете захранването, за да премахнете
възможността от токов удар.
Захранването трябва да съответства на
климатика. Климатиците, снабдени със
захранващ кабел, трябва да бъдат
свързани директно към електрическия
контакт с подходящ предпазен
превключвател. Климатиците, които са
силно окабелени, трябва да бъдат
свързани към подходящ предпазен
прекъсвач.
Моля, уверете се, че захранването на
климатика е стабилно и отговаря на
изискванията, посочени в ръководството
за монтаж.
Винаги се уверявайте, че продуктът е
монтиран с подходящо заземяване.
За безопасност не забравяйте да
изключите прекъсвача преди извършване
на поддръжка или почистване или когато
продуктът не се използва продължителен
период от време. Натрупаният прах може
да причини пожар или токов удар.
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• Изберете най-подходящата температура.
•
•

•
•

Може да спестите електроенергия.
Не дръжте прозорците и вратите отворени
дълго време по време на работа. Това ще
доведе до недостатъчна производителност.
Не блокирайте входа или изхода за
въздуха. Това ще доведе до недостатъчна
производителност и ще причини
неизправности.
Дръжте запалимите материали на
разстояние най-малко 1 метър от
устройството. Това може да причини пожар.
Не стъпвайте върху горната част на
външното тяло и не поставяйте тежки неща
върху него. Това може да причини повреда
или нараняване.

•

•
•

•

•

Не се опитвайте сами да ремонтирате
климатика. Неправилният ремонт може да
причини токов удар или пожар. Моля,
свържете се с вашия местен оторизиран
сервизен център.
Не вкарвайте ръцете си или предмети във
входа или изхода за въздух. Това може да
причини нараняване.
Не излагайте животни или растения
директно на въздушния поток.
Не използвайте уреда за никакви други
цели, като например консервиране на
храна или сушене на дрехи.
Не пръскайте вода върху климатика.
Това може да причини токов удар или
неизправност.
Този климатик използва хладилен агент
R32.

Можете също да получите това ръководство чрез местния дистрибутор или като
посетите нашия уебсайт.
Моля, вижте уеб адресите на Electrolux до вашата страна в таблицата по-долу.
Държава
Уебсайт адрес:
Държава
Уебсайт адрес:
Албания

www.electrolux.al

Холандия

www.electrolux.nl

Австрия

www.electrolux.at

Норвегия

www.electrolux.no

Белгия

www.electrolux.be

Полша

www.electrolux.pl

България

www.electrolux.bg

Португалия

www.electrolux.pt

Хърватия

www.electrolux.hr

Румъния

www.electrolux.ro

Чешка република

www.electrolux.cz

Сърбия

www.electrolux.rs

Дания

www.electrolux.dk

Словакия

www.electrolux.sk

Финландия

www.electrolux.fi

Словения

www.electrolux.sl

Франция

www.electrolux.fr

Испания

www.electrolux.es

Германия

www.electrolux.de

Швеция

www.electrolux.se

Гърция

www.electrolux.gr

Швейцария

www.electrolux.ch

Унгария

www.electrolux.hu

Турция

www.electrolux.com.tr

Италия

www.electrolux.it

Обединеното
кралство и
Ирландия

www.electrolux.co.uk

Люксембург
www.electrolux.lu
Моля, посетете www.electrolux.com за повече информация
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2.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Всички снимки в това ръководство са само за обяснение. Действителната форма на закупеното от вас
вътрешно тяло може да бъде леко различна на предния панел и на прозорчето на дисплея.
Действителната форма ще има предимство.
Вход за въздух

Вход за въздух
(страничен)

Вход за въздух
(заден)

Изход за
въздух

Преден панел
Дигитален дисплей
Въздушен филтър

Генератор на студена плазма (ако е
приложимо)
Дистанционно управление
Тръба за хладилен агент

Обезпрашителни предфилтри

Изпускателен маркуч

Хоризонтална решетка за въздушен поток
Вертикална решетка за въздушен поток
(вътрешна)
Бутон за ръчно управление

Захранващ кабел (някои устройства)
Монтажна пластина
Свързване на кабелите
Захранващ кабел (някои устройства)

БЪЛГАРСКИ 7

3.

ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
Светлинен индикатор за Wifi (по избор)
Свети, когато е активирана функцията Wifi.
Индикаторна лампа „I Feel“ Свети, когато се
активира функцията I Feel.
Индикаторна лампа „Турбо“
Свети, когато е активирана функцията Turbo
(Турбо).
Индикаторна лампа за ТЕМПЕРАТУРА
• Показва настройката/стайната температура,
когато климатикът работи.

• Показва кода за неизправност, когато възникне
повреда.
• Показва кода на функцията, когато е активирана
дадена функция.
Индикаторна лампа „Eco“ (Еко)
Свети, когато е активирана функцията Eco (Еко).
Лампа Health (Здраве) (по избор)
Свети, когато е активирана функцията Health
(Здраве).
Лампа „Repellent“ (Репелент) (по избор)
Свети, когато е активирана функцията Repellent
(Репелент).

4. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

4.1 Как да използвате
дистанционното управление
1. Дръжте дистанционното управление там,
където сигналът му може да достигне до
приемника на вътрешното тяло.

2. Когато работите с климатика, се уверете,
че дистанционното управление е
насочено към приемника на сигнала на
вътрешното тяло.

3. Когато дистанционното управление
изпрати сигнал, символът
ще
примигва в продължение на около 1
секунда на дисплея на дистанционното
управление.

4. Вътрешното тяло ще разпознае сигнала,
като издаде звуков сигнал, когато получи
сигнала от дистанционното управление.

5. Моля, натиснете бутона на дистанционното
управление и изпратете отново сигнала, ако не
сте чули звуков сигнал от вътрешното тяло.

• Климатикът няма да работи, ако
сигналите от дистанционното
управление към вътрешното тяло се
блокират от завеси, врати или други
материали.
• Предотвратете попадането на
течност в дистанционното управление.
Не излагайте дистанционното
управление на пряка слънчева
светлина или топлина.

• Ако приемникът на инфрачервения
сигнал на вътрешното тяло е изложен
на пряка слънчева светлина,
климатикът може да не работи
правилно. Използвайте завеси, за да
предотвратите излагането на
приемника на слънчева светлина.
• Ако други електрически уреди
реагират на дистанционното
управление, преместете тези уреди
или се консултирайте с вашия местен
търговец.
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4.2 Местоположение на дистанционното управление
Фиг. 01

• Дръжте дистанционното управление
там, където сигналът му може да
достигне до приемника на вътрешното
тяло (разрешено е максимално
разстояние от 10 m).

• Когато дистанционното управление
изпрати сигнал, символът "
" ще
примигва в продължение на около 1
секунда на дисплея. Вътрешното тяло
ще разпознае сигнала, като издаде
звуков сигнал, когато получи ефективен
сигнал.

4.3 Инсталиране/смяна на батерията
Фиг. 02

• Махнете задния капак от дистанционното
управление, като отворите отделението
за батериите, и поставете две нови
алкални сухи батерии (2x AAA 1,5 Volt).
Уверете се, че полярността на (+) или (-)
е инсталирана правилно.
• Плъзнете обратно капака на отделението
за батерията.

• Когато сменяте батерии, не
използвайте стари или различни
видове, тъй като това може да
причини проблеми с
дистанционното управление.
• Ако дистанционното управление не
се използва дълго време, извадете
батериите, тъй като старите
батерии могат да изтекат или да
корозират и да повредят
дистанционното.
• Животът на батерията по време на
нормална употреба е около шест
месеца.
• Ако дистанционното управление не
работи нормално, моля, извадете и
поставете отново батериите. Ако
ненормалната работа продължава,
заменете с нови батерии.
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5.

ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Бутон „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Бутон „I Feel“
1
Бутон „Turbo“ (Турбо) (Бутон „Repellent“ (Репелент) )
2
Бутон „3D Swing“ (Бутон 3D люлеене )
Бутон „Mode“ (Избор на режим)
Бутон „Timer-OnITimer-Off“ (Таймер Вкл./Таймер Изкл.)
Бутон „X-Fan“ (X-вентилатор) (Бутон „ECO“ (ЕКО)
3
Бутон „ECO“ (ЕКО) (Бутон „Temp“ (Темп.) )

(Бутон „Turbo“ (Турбо)

Бутон „Health“ (Здраве) Бутон „X-Fan“ (X-вентилатор)
(Бутон „ECO“ (ЕКО) IБутон „Repellent“ (Репелент))
Бутон „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ)
Бутон „Fan Speed“ (Скорост на вентилатора)
Бутон „Light“ (Осветление) (Бутон „ECO“ (ЕКО))

1

Бутонът „Repellent“ (Репелент)
е показан
при модели с репелентна функция.
2
Бутонът „Swing“ (Люлеене)
е показан на
модели без функция „3D Swing“ (3D люлеене).
3
Бутон „Temp“ (Температура) „
е показан
на моделите с този бутон директно или ако се
нуждаете от комбинирани бутони, за да
активирате функцията.

БУТОН „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Натиснете бутона, за да включите или изключите
устройството.
БУТОН „I Feel“
Натиснете бутона, за да активирате или
деактивирате функцията „I FEEL“. Ако функцията I
„FEEL“ е активирана, ще се покаже символът I
„FEEL“
Ако символът „I FEEL“ е активиран,
дистанционното управление ще изпраща
температурата на околната среда към основното
устройство на всеки 10 минути. Климатикът ще
прекрати операцията „I Feel“, ако не бъде
получена информация за температурата от
дистанционното управление през следващите 11
минути.
БУТОН „TURBO“ (ТУРБО)
В режима „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) натиснете
бутона, за да активирате или деактивирате турбо
функцията.

Ако е активирана турбо функцията, ще се
покаже турбо символът
“.
Ако е активирана турбо функцията, уредът ще
работи с турбо скорост, за да се охлади
бързо, така че температурата на околната
среда да се доближи до зададената
температура възможно най-скоро.
БУТОН „REPELLENT“ (РЕПЕЛЕНТ) (ПО ИЗБОР)
Натиснете този бутон, за да активирате или
деактивирате функцията „Repellent“
(Репелент). Ако е активирана функцията
„Repellent“ (Репелент), ще се покаже
символът „Репелент“
.
Настройки по подразбиране: „OFF“ (ИЗКЛ.)
БУТОН „SWING“ (ЛЮЛЕЕНЕ)
Натиснете този бутон и решетката ще се
завърти автоматично нагоре и надолу.
Натиснете отново, за да го отмените.

БЪЛГАРСКИ
БУТОН „3D SWING“ (3D ЛЮЛЕЕНЕ)
Натиснете

този бутон и решетката ще се завърти
нагоре/надолу и наляво/надясно автоматично.
Натиснете отново, за да го отмените.
Краткото натискане на бутона ще активира
люлеенето нагоре/надолу. А дългото натискане
в продължение на 1 секунда ще активира
люлеене в ляво/дясно.

БУТОН „MODE“ (ИЗБОР НА РЕЖИМ)
Натиснете бутона, за да зададете режима на работа:
„AUTO“, „DRY“, „FAN“, „COOL“ и „HEAT“
(АВТОМАТИЧЕН, СУХ, ВЕНТИЛАТОР, ОХЛАЖДАНЕ И
ОТОПЛЕНИЕ). Настройки по подразбиране: „AUTO“
(АВТОМАТИЧЕН).

• За модели само с охлаждане няма режим
„HEAT“ (ОТОПЛЕНИЕ).
• В режим „AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН)
потребителят все още може да зададе
желаната температура.
Бутон „TIMER ON/OFF“ (ТАЙМЕР ВКЛ./ИЗКЛ.)
Натиснете бутона, за да настроите функцията на
таймера за включване/изключване на устройството.
Ако символът
или
на „TIMER ON/OFF“
(ТАЙМЕР ВКЛ./ИЗКЛ.) примигва, натиснете бутона
„UP“ (НАГОРЕ) или „DOWN“ (НАДОЛУ), за да
зададете часа. Дръжте бутона натиснат в
продължение на две секунди, за да ускорите процеса.
Натиснете бутона, за да настроите таймера.
Настройка по подразбиране: (24-часов модел).
Натиснете бутона отново в продължение на 2
секунди, за да отмените функцията на таймера.
БУТОН „X-FAN“ (X-ВЕНТИЛАТОР)
В режим „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) или „DRY“ (СУХ)
натиснете бутона, за да активирате или деактивирате
функцията „X-FAN“ (X-ВЕНТИЛАТОР). Настройки по
подразбиране: „OFF“ (ИЗКЛ.)
БУТОН „ECO“ (ЕКО)
В режим „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) или „HEAT“
(ОТОПЛЕНИЕ) натиснете този бутон, за да
активирате или деактивирате функцията „ECO“
(ЕКО). Ако функцията „ECO“ (ЕКО) е активирана, ще
се покаже символ „ECO“ (ЕКО
).
Настройки по подразбиране: „OFF“ (ИЗКЛ.)
Тази настройка е идеална за потребителите, които да
я използват по време на сън.
БУТОН „TEMP“ (ТЕМП.)
Натиснете този бутон, за да промените дисплея на
температурата на вътрешния модул между „Set“
(Зададена) температура и „Room“ (Стайна)
температура.
След като „Room“ (Стайна) температура се показва в
продължение на 5 секунди, тя ще се превърне в
зададена температура. Дисплеят на дистанционното
управление винаги ще показва „Set“ (Зададената)
температура.
Когато се покаже символът
, вътрешното тяло
показва „Set“ (Зададената) температура.

8

Когато се покаже символът
, вътрешното тяло
показва „Room“ (Стайна) температура.
За модели без бутон „Temp“ (Температура),
за да активирате функцията „Temp“
(Температура), трябва да натиснете
едновременно бутоните „I Feel“ и „Down“
(Надолу).
БУТОН „HEALTH“ (ЗДРАВЕ) (ПО ИЗБОР)
Натиснете бутона, за да активирате или
деактивирате работата на функцията за здраве. Ако
е активирана функцията „HEALTH“ (ЗДРАВЕ), ще се
покаже символът „HEALTH“ (ЗДРАВЕ)
.
Бутон „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ)
Натиснете бутона, за да увеличите/намалите
температурата. Дръжте бутона натиснат в
продължение на две секунди, за да ускорите
процеса.
Температурен диапазон: 16-30°C (60-86°F).
Температурен диапазон (само за ОАЕ): 20-28°C (6882°F).
Във функциите „Timer-On/Timer-Off“ (Таймер
Вкл./Таймер Изкл.) или „Clock“ (Часовник)
използвайте бутона, за да зададете настройката на
часовника или таймера.
БУТОН „FAN SPEED“ (СКОРОСТ НА
ВЕНТИЛАТОРА)
Натиснете бутона, за да настроите скоростта на
вентилатора: „AUTO“, „LOW“, „MEDIUM“ и „HIGH“
(АВТОМАТИЧНА, НИСКА, СРЕДНА И ВИСОКА).
Настройки по подразбиране: „AUTO“
(АВТОМАТИЧЕН). В режим „AUTO“
(АВТОМАТИЧЕН) и „DRY“ (СУХ) скоростта на
вентилатора не може да бъде зададена.

„AUTO“ „LOW“ „MEDIUM“
НИСКА, СРЕДНА И ВИСОКА)

„HIGH“ (АВТОМАТИЧНА,

Натиснете бутона в продължение на повече
от 2 секунди, за да активирате работа в
режим „Quiet“ (Тих), и устройството ще
работи с най-ниската скорост на
вентилатора.
Тази функция има за цел да ви осигури
комфортна среда с нисък шум.
Бутон „Light“ (ОСВЕТЛЕНИЕ)
Натиснете бутона, за да включите или
изключите дисплея на вътрешното тяло.
Настройки по подразбиране: „OFF“ (ИЗКЛ.)
За модели без Бутон „Light“
(Осветление) трябва да натиснете
бутона „Mode“ (Избор на режим) в
продължение на 2 секунди, за да
активирате функцията „Light“
(Светлина).

10 www.electrolux.com

6.

ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Индикатор на предаване
Дисплей за тишина
Дисплей за температура
Дисплей за WIFI (по избор)
Дисплей за температура – Стая
Дисплей за температура – Зададен
Дисплей на часовника
Дисплей Таймер Вкл.
/Дисплей за репелент (по избор)
Дисплей I Feel

Дисплей за скорост на вентилатора
Дисплей Турбо
Дисплей °C/°F
Дисплей за настройка на таймера
Дисплей за заключване
Дисплей за изключване на таймера
Дисплей „Люлеене“
Дисплей „Здраве“ (по избор)
Дисплей „Сън“ (по избор)
Дисплей „Еко“

Дисплей за режим

ИНДИКАТОР ЗА ПРЕДАВАНЕ Показва
когато дистанционното управление предава
сигнали към вътрешното тяло.
Дисплей за тишина
Показва когато е активирана функцията
„QUIET“ (Тишина). Уредът ще работи с найниската скорост на вентилатора.
Натиснете бутона за скорост на
вентилатора в продължение на повече
от 2 секунди, за да активирате тази
функция.
ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРА
Показва „Set“ (Зададената) температура в °C или °F.
Няма дисплей в режим „Fan“ (Вентилатор).
ДИСПЛЕЙ ЗА WIFI
Показва когато е активирана функцията WIFI.

Няма такъв индикатор за моделите
без Wifi функция.
ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРА
Показва когато показаната на LCD екрана
температура е „Set“ (Зададена) температура
или „Room“ (Стайна) температура. Може да се
превключи чрез натискане на бутона „Temp“
(Темп).
Когато се покаже символът
, вътрешното
тяло показва Set (Зададената) температура.
Когато се покаже символът
, вътрешното
тяло показва „Room“ (Стайна) температура.
За модели без бутон „Temp“
(Температура), за да активирате
функцията „Temp“ (Температура),
трябва да натиснете едновременно
бутоните „I Feel“ и „Down“ (Надолу).
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ДИСПЛЕЙ НА ЧАСОВНИКА
Показва когато е активирана функцията
„Clock“ (Часовник).
За модели без бутон „Clock“
(Часовник), за да активирате
функцията „Clock“ (Часовник), трябва
да натиснете едновременно бутоните
„I Feel“ и „Timer“ (Таймер).
ДИСПЛЕЙ „TIMER-ON“ (ТАЙМЕР ВКЛ.)
Показва когато е активирана функцията
„Timer-On“ (Таймер Вкл.).
ДИСПЛЕЙ ЗА РЕПЕЛЕНТ
Показва когато е активирана функцията
„Repellent“ (Репелент).
Няма такъв индикатор за моделите без
функция „Repellent“ (Репелент).
ДИСПЛЕЙ „I FEEL“
Показва когато е активирана функцията „I
Feel“.
ДИСПЛЕЙ ЗА РЕЖИМ
Показва текущия избран режим.
Включително „AUTO“, „DRY“, „FAN“, „COOL“
и „HEAT“ (АВТОМАТИЧЕН, СУХ,
ВЕНТИЛАТОР, ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ).
ДИСПЛЕЙ ЗА СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
Показва избраната скорост на вентилатора:
„AUTO“, „LOW“, „MEDIUM“ и „HIGH“
(АВТОМАТИЧНА, НИСКА, СРЕДНА И
ВИСОКА). Нищо не се показва, когато
скоростта на вентилатора е избрана на
„AUTO“ (АВТОМАТИЧНА) скорост. Когато е
избран „AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН) или „DRY“
(СУХ) режим, няма да се показват сигнали.
ДИСПЛЕЙ ТУРБО
Показва когато е активирана функцията
„Turbo“ (Турбо).

7.

ДИСПЛЕЙ °C/°F
Показва когато е избран режим °C или °F.
Изключете дистанционното управление и °C/°F
може да се превключва чрез натискане на
бутоните „UP“ (НАГОРЕ) и „DOWN“ (НАДОЛУ)
едновременно в продължение на 3 секунди.
ДИСПЛЕЙ НА ТАЙМЕРА
Показва времето на часовника (трябва да е
зададено) и/или времето за вкл./изкл. на таймера.
ДИСПЛЕЙ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
Показва когато е активирана функцията „Lock“
(Заключване).
Натиснете едновременно бутоните „I
Feel“ и „UP“ (НАГОРЕ) в
продължение на 1 секунда, можете
да заключите и отключите
дистанционното управление.
ДИСПЛЕЙ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА
Показва когато е активирана функцията „TimerOff“ (Таймер Изкл.).
ДИСПЛЕЙ „ЛЮЛЕЕНЕ“
Показва когато е активирана функцията „Swing“
(Люлеене).
За модели с функция „3D Swing“ (3D
люлеене) ще се покаже функцията
, когато активирате люлеене
вляво/вдясно.
ДИСПЛЕЙ „ЗДРАВЕ“
Показва когато е активирана функцията
„Health“ (Здраве).
ДИСПЛЕЙ „СПАНЕ“
Показва когато е активирана функцията „Sleep“
(Спане).
ДИСПЛЕЙ „ЕКО“
Показва когато е активирана функцията „Eco“
(Еко).

ПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1. Уверете се, че устройството е включено в
електрическата мрежа и е налице захранване.
2. Уверете се, че батериите са поставени правилно
в дистанционното управление (светлините на
дистанционното управление ще бъдат
включени).
3. Насочете дистанционното управление към
вътрешното тяло и натиснете бутона „ON/OFF“
(ВКЛ./ИЗКЛ.), за да го включите устройството.
4. Задайте времето чрез бутоните за управление и
потвърдете, като натиснете бутона „Clock“
(Часовник).
• В случай на прекъсване на
енергията или изключване на
продукта при изваждане на
захранващия кабел,

Или дори при смяна на батериите на
дистанционното управление
микропроцесорът ще се върне в режим
„AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН).
• Режимът на работа по подразбиране е
„AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН). След като
изберете режима на работа с
дистанционното управление, условията на
работа ще бъдат записани в
микрокомпютърната памет на вътрешното
тяло на устройството. Следващия път
климатикът ще започне да работи при
същите условия, когато просто натиснете
бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.) на
дистанционното управление.

12 www.electrolux.com

8.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Уверете се, че устройството е включено в електрическата мрежа и е налице захранване.
Индикаторът „OPERATION“ (РАБОТА) на панела на дисплея на вътрешното тяло свети.
Автоматична работа

1. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
(A), за да стартирате климатика.

2. Натиснете бутона „MODE“ (B), за да
изберете „AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН).

3. Натиснете бутона „UP/DOWN“
(НАГОРЕ/НАДОЛУ) (C),за да зададете
желаната температура. Температурата
може да бъде настроена на стъпки от
1°C/1°F. Дръжте бутона натиснат в
продължение на две секунди, за да
ускорите процеса.

4. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
(A), за да изключите климатика.
• В режима “Auto (Автоматичен)
климатикът може логически да избере
режима на „Cooling“ (Охлаждане), Fan
(Вентилатор) и „Heating“ (Отопление), като
усети разликата между действителната
температура на околната среда в стаята и
зададената температура на
дистанционното управление.

• В режима „Auto“ (Автоматичен)
скоростта на вентилатора не може да се
превключва.

• Ако режима „Auto“ (Автоматичен) не е
удобен за вас, желаният режим може да
бъде избран ръчно.

БЪЛГАРСКИ 13

Отвлажняваща операция

1. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
(A), за да стартирате климатика.

2. Натиснете бутона „MODE“ (B), за да
изберете режим „DRY“.

3. Натиснете бутона „UP/DOWN“
(НАГОРЕ/НАДОЛУ) (C),за да зададете
желаната температура. Температурата
може да бъде настроена на стъпки от
1°C/1°F. Дръжте бутона натиснат в
продължение на две секунди, за да
ускорите процеса.

4. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)
(A), за да изключите климатика.
•

•

В режим на отвлажняване не
можете да превключвате скоростта
на вентилатора.
В режим на отвлажняване
функцията „Turbo“ (Турбо) не може
да бъде налична.

Охлаждане/отопление/работа на
вентилатора

1. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.) (A),
за да стартирате климатика.

2. Натиснете бутона „MODE“ (B), за да
изберете режим „COOL“, „HEAT“ или „FAN“
(ОХЛАЖДАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ
ВЕНТИЛАТОР).

3. Натиснете бутона „UP/DOWN“
(НАГОРЕ/НАДОЛУ) (C),за да зададете
желаната температура. Температурата може
да бъде настроена на стъпки от 1°C/1°F.
Дръжте бутона натиснат в продължение на
две секунди, за да ускорите процеса.

4. Натиснете бутона „FAN SPEED“ (СКОРОСТ
НА ВЕНТИЛАТОРА) (D), за да изберете
скоростта на вентилатора в четири стъпки „Auto“ (автоматична), „Low“ (Ниска), „Med“
(Средна) или „High“ (Висока).

5. Натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.) (A),
за да изключите климатика.

• Няма налична операция за отопление
при модели, предназначени само за
охлаждане
• В режим „Fan“ (Вентилатор) не можете
да регулирате настройката на
температурата.
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Операция на люлеенето
1. Когато натиснете бутона (A) веднъж и

A

бързо, се активира функцията за
настройка на посоката на въздушния
поток на решетката.
Натиснете отново, за да спрете.
2. За модели с функция „3D Swing“ (3D
люлеене), краткото натискане на бутона
ще активира люлеенето нагоре/надолу. И
дълго натискане в продължение на 1
секунда ще активира люлеенето в
ляво/дясно.

Работа на таймера
Натиснете бутона „Timer on/off“ (Таймер вкл./изкл.)
(A), за да зададете времето за автоматично
включване и времето за автоматично изключване на
устройството.
За да настроите времето за включване на
таймера.
Натиснете бутона „Timer-On/Off“ (Таймер Вкл./Изкл.)
веднъж. Сигналът
"ще примигва на дисплея в
случай на първо използване на операцията „Timer-On“
(Таймер Вкл.). В противен случай последното зададено
време ще примигва. Сега е готов да нулира времето за
включване на таймера, за да СТАРТИРА операцията.
1. Натиснете бутона „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ), за да
зададете желаното време за включване на таймера.
2. Натиснете отново бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.), за да потвърдите зададеното време.
Сигналът
ще се появи на дисплея. Или
преустановете автоматично настройката след 10 секунди
без никаква операция.
За да зададете времето за изключване на таймера.
1. Второ натискане на бутона „Timer on/off“ (Таймер
вкл./изкл.). Сигналът
ще примигва на дисплея в
случай на първото използване на операцията „Timer-Off“
(Таймер Изкл.). В противен случай последното зададено
време ще премигва. Сега е готов да нулира времето за
изключване на таймера, за да ИЗКЛЮЧИ операцията.
2. Натиснете бутона „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ),
за да зададете желаното време за изключване на
таймера.
3. Натиснете отново бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.), за да потвърдите зададеното време.
Сигналът
ще остане на дисплея. Или
преустановете автоматично настройката след 10 секунди
без никаква операция.
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За да излезете от функцията „Timer“
(Таймер).

1. Дългото натискане на бутона „Timer
On/Off“ (Таймер Вкл./Изкл.) в продължение
на 2 секунди ще излезе от настройката за
включване/изключване на таймера и ще
отмени установения „Timer On/Off“
(Таймер Вкл./Изкл.) и сигналите
-и
l ”ще изчезнат. Времето ще се
промени на „-:--“.

• Работното време на зададената от
дистанционното управление функция
на таймера зависи от времето на
часовника. Проверете дали часовникът
на дистанционното управление е
настроен правилно, за да
предотвратите неизправност.
• Ефективното време на работа,
зададено от дистанционното
управление, е ограничено до 24 часа.

Примери за настройките на таймера
TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛ.)
Тази функция се препоръчва, когато искате
устройството да се включва автоматично,
преди да се върнете у дома.
Климатикът автоматично ще започне да
работи в зададеното време.
Пример:
Часът е 8:00 и искате климатикът да започне
да работи в 6:00.
1. Натиснете бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.).
2. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони, докато на дисплея на
дистанционното управление се покаже
18:00.
3. Потвърдете зададеното време, като
насочите дистанционното към вътрешното
тяло и натиснете отново бутона „Timer
On/Off“ (Таймер Вкл./Изкл.). Символът
ще остане на дисплея на
дистанционното управление. Индикаторът
на таймера на панела на дисплея на
вътрешното тяло свети.
TIMER OFF (ТАЙМЕР ИЗКЛ.)
Тази функция се препоръчва, когато искате
устройството да се включва автоматично за
времето за лягане. Климатикът автоматично
ще започне да работи в зададеното време.
Пример:
Пример: Часът е 18:00 и искате климатикът да
се изключи в 23:55.
1. Второ натискане на бутона „Timer On/Off“
(Таймер Вкл./Изкл.).
2. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони, докато на дисплея на дистанционното
управление се покаже 18:00.

3. Потвърдете зададеното време, като
насочите дистанционното към вътрешното
тяло и натиснете отново бутона „Timer Off“
(Таймер Изкл.). Символът
ще остане
на дисплея на дистанционното
управление. Индикаторът на таймера на
панела на дисплея на вътрешното тяло
свети.
„COMBINED TIMER“ (КОМБИНИРАН ТАЙМЕР)
(Задава едновременно таймерите за „ON“
(Включване) и „OFF“ (Изключване)
TIMER OFF>TIMER ON (ТАЙМЕР ИЗКЛ.>ТАЙМЕР
ВКЛ.)
(Операция Вкл.

Спиране Стартиране)

Тази функция е полезна, когато искате да
спрете климатика, след като си легнете, и да
го стартирате отново сутрин, когато се
събудите или когато се върнете у дома.
Пример:
Часът е 8:00 и искате да спрете климатика в
9:30 и да го рестартирате в 18:00.

1. Натиснете бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.) два пъти бързо.

2. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ), докато
на дисплея на дистанционното не се покаже
09:30.

3. Потвърдете зададеното време, като насочите
дистанционното към вътрешното тяло и
натиснете отново бутона „Timer Off“ (Таймер
Изкл.).

4. Натиснете бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.).
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5. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ),
докато на дисплея на дистанционното се
покаже 18:00.
6. Потвърдете зададеното време, като
насочите дистанционното към вътрешното
тяло и натиснете отново бутона „Timer On“
(Таймер Вкл.). Символът
”и“
се
показва на дистанционното управление и
функцията се активира.
TIMER ON > TIMER OFF (ТАЙМЕР ВКЛ.>ТАЙМЕР
ИЗКЛ.)
(Операция Изкл. Стартиране Спиране)
Тази функция е полезна, когато искате да
стартирате климатика преди да се събудите и
да го спрете, след като излезете от къщата.
Пример:
Часът е 10:00 и искате да стартирате
климатика в 6:30 и да го спрете в 9:30.

Натиснете бутона „Timer On/Off“ (Таймер
Вкл./Изкл.).
1. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ),
докато на дисплея на дистанционното се
покаже 18:00.
2. Потвърдете зададеното време, като
насочите дистанционното към вътрешното
тяло и натиснете отново бутона „Timer On“
(Таймер Вкл.).
3. Второ натискане на бутона „Timer On/Off“
(Таймер Вкл./Изкл.).
4. Задайте желаното време като натискате
неколкократно или задържите контролните
бутони „UP/DOWN“ (НАГОРЕ/НАДОЛУ),
докато на дисплея на дистанционното се
покаже 18:00.
5. Потвърдете зададеното време, като
насочите дистанционното към вътрешното
тяло и натиснете отново бутона „Timer Off“
(Таймер Изкл.). Символът
и
се
показва на дистанционното управление и
функцията се активира.

Настройка на часовника
Преди да започнете да работите с климатика,
трябва да настроите часовника на
дистанционното управление, като използвате
процедурата, дадена в този раздел. Панелът
на часовника на дистанционното управление
ще показва времето независимо от това дали
климатикът работи или не. След като
батериите се поставят в дистанционното
управление, ще се покаже [12:00] и ще започне
да примигва.
1. Натиснете бутона „UP/DOWN“
(НАГОРЕ/НАДОЛУ),за да зададете
желаното време.
2. Когато желаното време бъде достигнато,
натиснете бутона „Clock“ (Часовник) отново
или след
5 секунди без работа, времето на часовника
спира да примигва и часовникът е настроен.
3. Натиснете бутона „Clock“ (Часовник) и
дисплеят на часовника ще започне да
примигва. Следвайте стъпки 1 и 2, за да
зададете новото време.
За модели без бутон „Clock“ (Часовник),
за да активирате функцията „Clock“
(Часовник), трябва да натиснете
едновременно бутоните I FEEL и „Timer“ (Таймер).
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Операция „Eco(Sleep)“ (Еко (Сън)
Когато натиснете бутона „Eco/Sleep“
(Еко/Сън)(A), икономическата функция на
работа ще се активира, зададената
температура ще се увеличи (охлаждане) или
ще намали (отопление) с 1°C(2°F) на час за
период от 2 часа. След това крайната
температура ще се поддържа до
допълнителните промени, направени от
потребителя.
Функцията „Eco/Sleep“ (Еко/Сън)
е достъпна само в режим
„Cooling“ (Охлаждане) и „Heating“
(Отопление).

Операция „I Feel“
Когато натиснете бутона „I Feel“ (A),
функцията „I Feel“ ще се активира,
дистанционното управление работи като
дистанционен термостат, осигурявайки точно
регулиране на температурата и максимален
комфорт. Дистанционният контролер
изпраща информацията за температурата на
неговото местоположение до вътрешното
тяло на всеки десет (10) минути. Климатикът
ще прекрати операцията „I Feel“, ако не бъде
получена информация за температурата от
дистанционното управление през
следващите единадесет (11) минути.
Операция „Health“ (Здраве) (по избор)
Натиснете бутона „Health“ (Здраве) (A), за да
активирате функцията „Active Plasma“
(Активна плазма). Активният плазмен
генератор освобождава плазма, която може
да елиминира бактерии, вируси, прах и други
вредни агенти във въздуха. Тази функция се
препоръчва, когато качеството на въздуха в
помещението е в лошо състояние.
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Работа с „X-fan“ (X-вентилатор)

Автоматична операция

В режим „Cool and Dry“ (Хладен и сух) натиснете
бутона „X-Fan“ (Х-вентилатор) (A), за да
активирате функцията „X-Fan“ (Х-вентилатор).
Натиснете бутона „X-Fan“ (Х-вентилатор), за да
активирате „Self-Cleaning“ (самопочистване).
След активиране на „X-Fan“ (Х-вентилатор) чрез
натискане на бутона, вътрешното тяло ще издава
звуков сигнал и ще има примигващ „SC“ в
продължение на 3 секунди и устройството ще
продължи да работи в текущия режим. Моторът
на вътрешния вентилатор ще продължи да
работи в продължение на 2 минути след
изключване на устройството, за да изсъхне
вътрешното тяло с цел да не се развият бактерии
и плесен. През този период „SC“ ще се показва
непрекъснато на дисплея на вътрешното тяло.

В режим на отопление натиснете едновременно
бутона „Turbo“ (Турбо) (A) и бутона „Down“ (Надолу)
(B), за да активирате „Auto Heating“ Атоматично
отопление). В този режим машината ще влезе в
режим „Auto Heating“ (Автоматично отопление), като
на дисплея на вътрешното тяло ще се покаже „FP“
(защита от замръзване). Натискането на бутона
„Fan speedITemp+/-/ECOI MODE/TURBO“ (Скорост
на вентилатора/Темп+/-/ЕКО/РЕЖИМ/ТУРБО) може
да прекрати тази операция.
• При функцията „Auto Heating“ (Автоматично
отопление) скоростта на вентилатора ще се
зададе в режим „AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН) и не
може да бъде променена.

• В функцията „Auto Heating“ (Автоматично
отопление) зададената температура на тока не
може да бъде променена.
• Функцията „Auto Heating“ (Автоматично
отопление) и функцията „Eco“ (Еко) не могат да
съществуват едновременно.

Операция „Repellent“ (Репелент) (по избор)
Натиснете бутона „Repellent“ (Репелент) (A),
за да активирате функцията „Repellent“
(Репелент).
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9.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

доведе до неравномерна температура в
помещението.
2. Регулирайте хоризонталната решетка с
помощта на дистанционното управление.
3. Регулирайте вертикалната решетка с
помощта на дистанционното управление.
4. Регулирайте вертикалната решетка ръчно
(за модели без функция „3D Swing“ (3D
люлеене).
Вертикална решетка

За да настроите посоката на
вертикалния въздушен поток „Up/Down“
(Нагоре/Надолу)
Изпълнете тази функция, докато устройството
работи. Използвайте дистанционното
управление, за да регулирате посоката на
въздушния поток. Хоризонталната решетка
може да се люлее нагоре и надолу
автоматично.

За да зададете хоризонталната посока
на въздушния поток (отляво-надясно)
Обхват

Изпълнете тази функция, докато устройството
работи. Използвайте дистанционното
управление, за да регулирате посоката на
въздушния поток. Вертикалата решетка може
да се люлее наляво и надясно автоматично.
За модели без функция „3D Swing“ (3D
люлеене) е необходимо да преместите
вертикалната решетка ръчно, за да
регулирате въздушния поток в
предпочитаната от вас посока.
Обхват
ВАЖНО!
Не поставяйте пръсти в панела на
ВНИМАНИЕ!
вентилатора и всмукателната страна.
• Не използвайте климатика в продължение Високоскоростният вентилатор вътре в него
на дълги периоди от време с
може да причини опасност.
посока на потока на въздуха, зададена
• Отвореният ъгъл на хоризонталната
надолу в режим на охлаждане или
решетка не трябва да се задава като
отвлажняване. В противен случай може да
твърде малък, тъй като работата на
се образува конденз по повърхността на
ОХЛАЖДАНЕТО или ОТОПЛЕНИЕТО
хоризонталната решетка, който да накара
може да бъде нарушена поради твърде
влагата да попадне върху пода или върху
ограничената зона на въздушния поток.
обзавеждането.
•
Не местете ръчно хоризонталната решетка,
• Когато климатикът се стартира веднага
в противен случай хоризонталната решетка
след спирането му, хоризонталният капак
няма да се синхронизира. Моля, прекратете
може да не се движи в продължение на
работата, изключете захранването в
около 10 секунди. Решетка в затворено
продължение на няколко секунди и
положение.
рестартирайте климатика.
• Не използвайте уреда с хоризонтална
1. Регулирайте правилно посоката на
решетка в затворено положение.
въздушния поток, в противен случай това
може да причини дискомфорт или да
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10.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Диапазони на работната температура
Модел тип климат
T1

Температура на околната среда
(охлаждане)
-15°C-50°C

Важно!
1. В рамките на тези работни температури ще
бъдат постигнати оптимални
характеристики. Ако климатикът се
използва извън горните условия, някои
функции за защита на безопасността могат
да влязат в действие и да доведат до
неправилно функциониране на
устройството.
2. Ако климатикът работи дълго време в
режим на охлаждане и влажността е
висока (над 80%), кондензираната вода
може да изтече от устройството. Моля,
задайте вертикалната решетка на

11.

Температура на околната среда
(отопление)
-25°C-24°C

въздушния поток на неговия максимален
ъгъл (вертикално към пода) и задайте
режим на вентилатор ВИСОК.
Предложение:
Тъй като устройството приема електрически
нагревател, когато външната температура на
околната среда е под 0°C (32°F), горещо ви
препоръчваме да държите машината
включена, за да гарантирате, че тя работи
безпроблемно.

РАБОТА В АВАРИЕН РЕЖИМ

Бутон заръчно управление//

Бутон за ръчно
управление

Агрегатите са оборудвани с превключвател за
работа в авариен режим на работа. Достъпът до
него можете се осъществи през отвор на
предния панел.
Този превключвател се използва за ръчен режим
на работа в случай, че дистанционното
управление не работи или е необходима
поддръжка.
1. Отворете и повдигнете предния панел до
ъгъл, докато остане фиксиран с щракащ звук.
2. Едно натискане на превключвателя за ръчно
управление ще доведе до принудителна
работа в режим „AUTO“ (АВТОМАТИЧЕН).
Ако натиснете превключвателя два пъти в
рамките на пет секунди, уредът ще работи на
принудителна работа в режим „COOL“
(ХЛАДЕН).
3. Затворете плътно панела до първоначалното
му положение.
• Уредът трябва да бъде изключен,
преди да използвате бутона за ръчно
управление. Ако уредът работи,
продължете да натискате бутона за
ръчно управление, докато устройството
се изключи.
• Този превключвател се използва
само с цел тестване. По-добре е да
не го избирате.
• За да възстановите работата на

дистанционното управление,
използвайте директно
дистанционното управление.
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12.

ОПТИМАЛНА ОПЕРАЦИЯ
За да постигнете оптимална ефективност,
моля, имайте предвид следното:
• Регулирайте правилно посоката на
въздушния поток, така че да не е към
хората.
• Регулирайте температурата, за да
постигнете най-високо ниво на комфорт.
Не настройвайте уреда на прекомерни
температурни нива.
• Затворете вратите и прозорците в режими
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) или „HEAT“
(ОТОПЛЕНИЕ) или ефективността може
да бъде намалена.
• Използвайте бутона „TIMER ON“ (ТАЙМЕР
ВКЛ.) на дистанционното управление, за
да изберете времето, в което искате да
стартирате вашия климатик.

13.

• Не поставяйте никакви предмети в
близост до входящ или изходящ отвор за
въздух, тъй като ефективността на
климатика може да бъде намалена и
климатикът може да спре да работи.

• Почиствайте въздушния филтър
периодично, в противен случай работата
на охлаждането или отоплението може да
бъде намалена.

• Не използвайте уреда с хоризонтална
решетка в затворено положение.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
13.1 Преди поддръжка

13.3

Изключете системата преди почистване. За
почистване избършете с мека, суха кърпа.
Не използвайте белина или абразиви.

Запушеният въздушен филтър намалява
ефективността на охлаждане на този уред.
Моля, почиствайте филтъра веднъж на
всеки
две
седмици.

ВНИМАНИЕ!
Преди почистване на вътрешното тяло
трябва да се изключи захранването.
• Върху вътрешното тяло може да се
използва кърпа, навлажнена със студена
вода, ако е много мръсна. След това го
избършете със суха кърпа.
• Не използвайте химически обработена
кърпа или прах за почистване на уреда.
• Не използвайте бензин, разредител,
полиращ прах или подобни разтворители
за почистване. Това може да доведе до
напукване или деформация на
пластмасовата повърхност.
• Никога не използвайте вода по-гореща от
40°C/104°F за почистване на предния
панел, това може да причини
деформация и промяна в цвета.

Почистване на филтрите

1. Повдигнете предния панел на вътрешното
тяло до ъгъл, докато спре, с пълна опора
от скобата.

Дръжка на филтъра за
прах

13.2 Почистване на уреда
Избършете устройството само с мека суха
кърпа. Ако уредът е много мръсен, избършете
го с кърпа, напоена с топла вода.

2. Задръжте дръжката на филтъра за прах
и леко я повдигнете, за да я извадите от
държача на филтъра.

22 www.electrolux.com

6. Поставете горната част на въздушния филтър
обратно в устройството, като внимавате
левият и десният ръб да се изравнят
правилно и поставете филтъра на място.

3. След това издърпайте филтъра за прах
надолу от вътрешното тяло.

Прахов филтър

Почистване на изхода за въздух и
панела
1. Използвайте суха и мека кърпа, за да го
избършете.
2. Може да използва чиста вода или мек
препарат, ако е много замърсен.

13.4
Здравословен
филтър

4. Освежаващият филтър за здравословен
въздух (ако е приложимо) като филтър с
активен въглен/филтър Bio-HepaIфилтър с
витамин С/3M филтърIфилтър за
сребърни йони са поставени върху
филтъра за прах.

• Извадете здравия филтър от носещата
рамка на филтъра за прах.

• Почиствайте здравословния филтър
поне веднъж на всеки 3 месеца и го
заменяйте на всеки 6 месеца.
• Почиствайте с прахосмукачка, ако е възможно.
Прахов филтър

Почистете филтъра за прах с прахосмукачка
или вода, след което го изсушете на хладно
място.
5. Поставете обратно филтъра за освежаване
на въздуха

ВНИМАНИЕ!
• Не използвайте бензин, разредител, полиращ
прах или подобни разтворители за почистване.
Това може да доведе до напукване или
деформация на повърхността.
• За да избегнете риска от токов удар или пожар,
не позволявайте водата да попадне във
вътрешното тяло.
• Никога не бършете силно решетката на
въздушния поток.
• Климатик без въздушен филтър не може да
изхвърли праха от помещението, което може да
причини неизправности при натрупване.
13.5 Подмяна на филтрите
1. Извадете въздушния филтър.
2. Извадете филтъра за освежаване на
въздуха.
3. Инсталирайте нов филтър за освежаване
на въздуха.
4. Поставете отново въздушния филтър и
затворете безопасно предния панел.
13.6 Подготовка за продължителен период
без работа
Ако планирате да изключите устройството за
дълго време, изпълнете следното:
1. Почистете вътрешното тяло и филтрите.
2. Работете с вентилатора в продължение на
около половин ден, за да изсушите
вътрешността на устройството.
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3. Спрете климатика и изключете
захранването.

4. Извадете батериите от дистанционното
управление. Външното тяло изисква
периодична поддръжка и почистване.
Не се опитвайте да направите това сами.
Свържете се с вашия дилър или
доставчик на услуги.
13.7

Предсезонна проверка

1. Проверете дали окабеляването не е
прекъснато или изключено.

2. Почистете вътрешното тяло и филтрите.
3. Проверете дали въздушният филтър е
монтиран.

4. Проверете дали изходът или входът на
въздуха са блокирани, след като
климатикът не е бил използван дълго
време.

ВНИМАНИЕ!

• Не докосвайте металните части на
устройството, когато изваждате
филтъра. При работа с остри
метални ръбове могат да възникнат
наранявания.

• Не използвайте вода за почистване
вътре в климатика. Излагането на
вода може да разруши изолацията,
което да доведе до възможен токов
удар.

• Когато почиствате уреда, първо се
уверете, че захранването и
прекъсвачът са изключени.

• Не мийте въздушния филтър с
гореща вода при температура над
40°C/104°F. Изтрийте напълно
влагата и го изсушете на сянка. Не
го излагайте директно на слънце,
тъй като може да се свие.
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14. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Следните събития могат да възникнат по време на
нормалната работа.
1. Защита на климатика
Компресор
• Компресорът не може да се рестартира в
продължение на 3-4 минути след спирането
му.
Анти-студен въздух (само за модели за
охлаждане и отопление)
• Уредът е проектиран да не издухва студен
въздух в режим ОТОПЛЕНИЕ, когато
вътрешният топлообменник е в една от
следните три ситуации и зададената
температура не е достигната.
A) Когато отоплението току-що започна.
B) Размразяване.
C) Отопление с ниска температура.
• Вътрешният или външният вентилатор спира да
работи при размразяване (само за модели за
охлаждане и отопление).
Размразяване (само за модели за охлаждане и
отопление)
• На външното тяло може да се образува
замръзване по време на топлинен цикъл, когато
външната температура е ниска и влажността е
висока, което води до по-ниска ефективност на
отопление на климатика.
• По време на това състояние климатикът ще
спре работата на отоплението и ще започне да
се размразява автоматично.
• Времето за размразяване може да варира от 4
до 10 минути според външната температура и
количеството на замръзването, натрупано на
външното тяло.
2. От вътрешното тяло излиза бяла мъгла
• Поради голямата разлика в температурата
между входа на и изхода на въздуха в режим
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) в закрита среда с
висока относителна влажност може да се
генерира бяла мъгла.
• Поради влагата може да се генерира бяла
мъгла, получена от процеса на
размразяване, когато климатикът се
рестартира в режим „HEAT“ (ОТОПЛЕНИЕ)
след размразяване.
3. Нисък шум на климатика
Можете да чуете слаб звук, когато
компресорът работи или току-що е спрял да
работи. Това е звукът на хладилния агент,
който тече или спира.

• Можете също така да чуете слаб „скърцащ“

4.

5.

6.

7.

звук, когато компресорът
работи или току-що е спрял да работи. Това
се причинява от разширяване на топлината
и студено свиване на пластмасовите части в
устройството, когато температурата се
променя.
• Възможно е да се чуе шум поради връщане
на решетката в първоначалното й
положение при включване на захранването.
Прахът се издухва от вътрешното тяло
Това е нормално състояние, когато климатикът
не се използва дълго време или по време на
първото използване на устройството.
От вътрешното тяло излиза особена
миризма
Това се причинява от вътрешното тяло, което
отделя миризми, просмукани от строителни
материали, от мебели или дим.
Климатикът се включва на режим „FAN“
(ВЕНТИЛАТОР) само от режим „COOL“
(ОХЛАЖДАНЕ) или „HEAT“ (ОТОПЛЕНИЕ)
(само за модели за охлаждане и отопление)
Когато температурата в помещението достигне
зададената температура на климатика,
компресорът ще спре автоматично, а
климатикът преминава само в режим „FAN“
(ВЕНТИЛАТОР). Компресорът ще стартира
отново, когато температурата в помещението
се повиши ДО режим „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)
или падне до режим „HEAT“ (ОТОПЛЕНИЕ)
(само за модели за охлаждане и отопление) до
зададената точка.
Климатикът изпълнява функцията на „XFan“ (Х-вентилатор) („Anti-mildew“
(Антиплесен)) след изключване на
устройството.
Когато изключвате устройството в режим
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) и „DRY“ (СУХ),
климатикът ще изпълни функцията „X-fan“ (Хвентилатор)(„Anti-mildew“ (Антиплесен)) в
продължение на 2 минути, след което ще спре
работата и ще изключи устройството
автоматично.
При охлаждане при висока относителна
влажност (относителна влажност по-висока от
80%) върху повърхността на вътрешното тяло
може да се генерира капеща вода.
Регулирайте хоризонталната решетка до
максималното положение на изхода на въздуха
и изберете „HIGH“ (ВИСОКА) скорост на
вентилатора.
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8. Режим на отопление (само за модели за
охлаждане и отопление)
Климатикът черпи топлина от външното
тяло и го освобождава през вътрешното
тяло по време на операцията по
отопление. Когато външната температура
падне, топлината, подавана от климатика,
намалява по съответния начин.
В същото време топлинното натоварване
на климатика се увеличава поради поголямата разлика между вътрешната и
външната температура. Ако не можете да
постигнете комфортна температура от
климатика, предлагаме да използвате
допълнително отоплително устройство.
9. Функция за автоматично рестартиране
• Прекъсването на захранването по време
на работа ще спре устройството
напълно.
• За устройството без функция за
автоматично рестартиране, когато
захранването се възстанови,
индикаторът „OPERATION“ (РАБОТА) на
вътрешното тяло ще примигва в
продължение на 1 секунда.
За да рестартирате операцията,
натиснете бутона „ON/OFF“ (ВКЛ./ИЗКЛ.)

на дистанционното управление. За
устройството с функция за автоматично
рестартиране, когато захранването се
възстановява, то се рестартира
автоматично с всички предишни
настройки, запазени от функцията за
памет.

10. Проверка на филтъра (за някои
модели)
• След 240 часа работа прозорецът на
вътрешния дисплей ще изведе и ще
примигва „CL”, като тази функция е
напомняне за почистване на въздушния
филтър за по-ефективна работа. След
15 секунди системата отново ще се
върне към предишния дисплей.

• Когато индикаторът “CL” се появи и
примигва, моля, натиснете бутона „Light“
(Осветление) на дистанционното
управление 4 пъти или натиснете бутона
за ръчно управление (на IDU) 3 или
повече пъти, за да изчистите
регистрираните часове, в противен
случай индикаторът CL ще се покаже и
ще примигва отново в продължение на
още 15 секунди при следващия старт на
устройството.
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15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Индикаторът „OPERATION (RUN)“
(ЕКСПЛОАТАЦИЯ (РАБОТА)) или
други индикатори продължават да
примигват.
Ако в областта на дисплея се появи
един от следните кодове:
E0, E1, E2...En, F0, F1,
F2...Fn, P0, P1, P2...Pn

Уредът може да спре да работи или да
продължи да работи в състояние на
безопасност (в зависимост от моделите).
Като изчакате в продължение на около 10
минути, повредата може да бъде
възстановена автоматично, ако не, изключете
захранването и след това го свържете
отново.
Ако проблемът все още съществува,
изключете захранването и се свържете с найблизкия център за обслужване на клиенти.

Предпазителят гърми често или
прекъсвачът се изключва често.
Неизправност

Външни предмети или вода попадат в
климатика.

Спрете климатика незабавно, изключете
захранването и се свържете с най-близкия
център за обслужване на клиенти.

Усещат се ужасни миризми или се
чуват ненормални звуци.

Неизправности

Устройството не се
стартира

Устройството не охлажда
и не отоплява (само
модели за
охлаждане/отопление)
помещението много добре,
докато въздухът излиза от
климатика

Кодът dF се появява в областта на
дисплея.

Нормално е. Устройството е в режим на
размразяване и отоплението ще започне
скоро.

Кодът SC се появява в областта на
дисплея.

Нормално е. Устройството е в режим на
работа на X-fan (X-вентилатор)

CF код се появява в областта на
дисплея.

Нормално е. Предотвратява изпускането на
студен въздух в режим на отопление.

Причина

Какво трябва да се направи?

Прекъсване на електричеството

Изчакайте да се възстанови захранването.

Устройството може да е изключено от
контакта.

Проверете дали щепселът е здраво поставен
в стената.

Предпазителят може да е изгорял.

Сменете предпазителя.

Възможно е батерията в
Сменете батерията.
дистанционното управление да е
изчерпана.
Времето, което сте задали с таймер, е Изчакайте или отменете настройката на
неправилно.
таймера.
Неподходяща настройка на
температурата.

Задайте правилно температурата. За
подробен метод, моля, вижте раздел
„Използване на дистанционното управление“.

Въздушният филтър е блокиран.

Почистете въздушния филтър.

Вратите или прозорците са отворени.

Затворете вратите или прозорците.

Входът или изходът за въздух на
вътрешното или външното тяло са
блокирани.

Първо изчистете препятствията, след което
рестартирайте устройството.

Активирана е минутната защита на
компресорите.

Изчакайте

Ако проблемът не бъде отстранен, моля, свържете се с местен търговец или в най-близкия център за обслужване на
клиенти. Не забравяйте да ги информирате за подробните неизправности и номера на модела на устройството. Не се
опитвайте да ремонтирате уреда сами. Винаги се консултирайте с оторизиран доставчик на услуги.
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16. ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ПРОДУКТ
Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия
ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от
неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото
повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля
използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен
продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно рециклиране.

