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1. Мерки за безопасност

s Преди да монтирате модула, се уверете, че сте прочели
всички “Мерки за безопасност”.

s  “Мерките за безопасност” съдържат важни точки за
вашата безопасност. Моля, уверете се, че ги спазвате.

Символи, използвани в текста

 Предупреждение:
Описва мерките, които трябва да се спазват, за да не се допусне опасност

от нараняване или смърт на потребителя.

 Внимание:
Описва мерките, които трябва да се спазват, за да не се допусне повреда

на модула.

Символи, използвани в илюстрациите
: Показва действие, което трябва да се избягва.

: Показва, че трябва да се спазват важни инструкции.

: Показва част, която трябва да бъде заземена.

: Показва, че трябва да се внимава с въртящи се части. (Този символ е

показан на етикета на основния модул.) <Цвят: жълт>

: Пазете се от токов удар. (Този символ е показан на етикета на

основния модул.) <Цвят: жълт>

 Предупреждение:
Прочетете внимателно етикетите, прикрепени към основния
модул.

1.1. Монтаж
s След като го прочетете, оставете на сигурно място това ръководство,

както и ръководството за монтаж, за да правите справки при

възникване на въпроси. Ако модулът трябва да се експлоатира от

друго лице, се уверете, че този наръчник му е предаден.

 Предупреждение:
• Модулът не трябва да се монтира от потребителя. Поискайте

модулът да бъде монтиран от представител на търговеца или

упълномощена компания. Ако модулът е монтиран неправилно, това

може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар.

• Използвайте само принадлежности, разрешени от Mitsubishi Electric,

и поискайте те да бъдат монтирани от търговеца или упълномощена

компания. Ако принадлежностите се монтират неправилно, това

може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар.

• Ръководството за монтаж представя в подробности предложения

метод за монтаж. Всяко конструктивно изменение, необходимо за

монтажа, трябва да съответства на изискванията на местните

строителни норми и правила.

• Никога не ремонтирайте или не премествайте модула на друго място

самостоятелно. Ако модулът е ремонтиран неправилно, това може

да доведе до теч на вода, токов удар или пожар. Ако модулът трябва

да се ремонтира или премести, се посъветвайте с търговеца.

• Дръжте електрическите детайли далеч от вода (вода за миене и т.н.).

• Това може да доведе до токов удар, да предизвика пожар или дим.

Забележка 1: Когато миете топлообменника и отводнителния съд,

се уверете, че блокът за управление, моторът и LEV

остават сухи, като използвате водозащитно покритие.

Забележка 2: Никога не източвайте водата за миене на

отводнителния съд и топлообменника, като

използвате дренажната помпа. Отводнявайте отделно.

• Уредът не е предназначен за използване от малки деца или хора с

увреждания без надзор.

• Малките деца трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира,

че те не си играят с уреда.

• Не използвайте добавка за откриване на течове.

1) Външен модул

 Предупреждение:
• Външният модул трябва да се монтира на устойчива и равна

повърхност, на място, където няма натрупване на сняг, листа или

боклук.

• Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте никакви предмети върху

него. Вие може да паднете или падането на предмета може да

предизвика нараняване.

 Внимание:
Външният модул трябва да се монтира на място, където въздушната

струя и шумът от модула няма да притесняват съседите.

2) Вътрешен модул

 Предупреждение:
Вътрешният модул трябва да бъде надеждно монтиран. Ако модулът е

монтиран нестабилно, той може да падне и да причини нараняване.

3) Дистанционен регулатор

 Предупреждение:
Дистанционният регулатор трябва да се монтира по начин, който не

позволява на деца да си играят с него.

4) Отводнителен шланг

 Внимание:
Уверете се, че отводнителният шланг е монтиран така, че отводняването

да става безпрепятствено. Неправилен монтаж може да доведе до теч

на вода и да повреди мебелите.

5) Линия за високо напрежение, предпазител или

автоматичен прекъсвач

 Предупреждение:
• Уверете се, че модулът се захранва от определено за него

захранване. Други уреди, свързани със същото захранване, могат

да предизвикат претоварване.

• Уверете се, че има главен прекъсвач.

• Спазете номиналното напрежение на модула, предпазителя или

автоматичния прекъсвач. Никога не използвайте проводник или

предпазител с поголям от определения номинал.

6) Заземяване

 Внимание:
• Модулът трябва да бъде заземен правилно. Никога не свързвайте

заземяващия проводник с газова тръба, тръба за вода, гръмоотвод

или заземяващ телефонен проводник. Ако модулът е заземен

неправилно, това може да доведе до токов удар.

• Проверявайте често дали заземеният проводник от външния модул

е правилно свързан със заземяващата клема и заземяващия

електрод.

1.2. По време на експлоатация

 Внимание:
• Не използвайте никакви остри предмети за натискане на бутоните,

тъй като това може да повреди дистанционния регулатор.

• Не усуквайте и не дърпайте кабела на дистанционния регулатор, тъй

като това може да повреди дистанционния регулатор и да предизвика

неизправност.

• Никога не отстранявайте горния корпус на дистанционния регулатор.

Отстраняването на горния корпус на дистанционния регулатор е

опасно, както и пипането на печатните платки в него. Това може да

предизвика пожар или повреда.
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• Никога не почиствайте дистанционния регулатор с бензол,

разтворител, кърпички с химикал и т.н. Това може да предизвика

обезцветяване и повреда. За премахване на силни замърсявания

навлажнете парче плат с неутрален перилен препарат, изстискайте

го добре, почистете замърсяванията и почистете още веднъж със

суха кърпа.

• Никога не блокирайте и не покривайте входящите или изходящите

отвори на външния или вътрешния модул. Високи части на мебелите

под вътрешния модул или обемисти предмети като големи кутии,

поставени в близост до външния модул, намаляват ефективността

на модула.

 Предупреждение:
• Не разливайте вода върху модула и не пипайте уреда с мокри ръце.

Може да се получи токов удар.

• Не пръскайте с възпламеним газ в близост до модула. Може да

възникне пожар.

• Не поставяйте газова отоплителна печка или друг уред с открит

пламък, където може да бъде изложен на въздуха, изпускан от

модула. Може да се получи непълно изгаряне.

 Предупреждение:
• Не отстранявайте предния панел или предпазната решетка на

вентилатора от външния модул, когато той работи. Можете да се

нараните, ако докоснете въртящи се, горещи части или части под

високо напрежение.

• Никога не поставяйте пръст, пръчка и т.н. във входните и изходните

отвори, в противен случай може да се получи нараняване, тъй като

вентилаторът в модула се върти с висока скорост. Бъдете особено

внимателни, когато наоколо има деца.

• Ако усетите необичайна миризма, спрете да използвате модула,

изключете мрежовия превключвател и се посъветвайте с търговеца.

В противен случай може да се получи повреда, токов удар или пожар.

• Когато забележите изключително необичаен шум или вибрация,

спрете модула, изключете мрежовия превключвател и се

посъветвайте с търговеца.

• Не охлаждайте прекомерно. Найподходящата вътрешна

температура е 5 °C разлика с външната температура.

• Не оставяйте инвалиди или малки деца да стоят или да седят на

пътя на въздушния поток, идващ от климатизатора. Това може да

причини здравословни проблеми.

 Внимание:
• Не насочвайте въздушния поток директно към растения или

домашни любимци в клетка.

• Проветрявайте често помещението. Ако модулът работи

продължително в затворено помещение за дълъг период от време,

въздухът става застоял.

В случай на повреда

 Предупреждение:
• Никога не променяйте климатизатора. За всяка поправка или

обслужване се посъветвайте с търговеца. Неправилен ремонт може

да доведе до теч на вода, токов удар, пожар и т.н.

• Ако дистанционният регулатор дава показание за грешка,

климатизаторът не функционира или има нередност – спрете

експлоатацията и се свържете с търговеца. Оставане на работещ

модул при тези условия може да предизвика пожар или повреда.

• Ако прекъсвачът на електрозахранването се включва често, се

свържете с търговеца. Ако се остави в това състояние, може да

предизвика пожар или повреда.

• Ако охлаждащият газ излиза навън или тече, спрете експлоатацията

на климатизатора, проветрете добре помещението и се свържете с

търговеца. Оставянето на модула в това състояние може да доведе

до злополуки поради недостиг на кислород.

Когато климатизаторът няма да се ползва за дълъг

период

• Когато климатизаторът няма да се ползва за дълъг период поради смяна

на сезон и т.н., го оставете да работи 4 – 5 часа при обдухване, докато се

изсуши напълно отвътре. Ако не направите това, в различни зони на

помещението може да се развие нехигиенична и опасна за здравето

плесен.

• Когато няма да се ползва за дълъг период, [захранващият блок] трябва

да е изключен.

Ако захранващият блок остане включен, ще се изразходят няколко

(десетки) вата. Също така, натрупването на прах и т.н. може да доведе

до пожар.

• Оставете захранването включено за повече от 12 часа преди начална

експлоатация. Не изключвайте захранващия блок по време на сезони

на интензивно използване.

Това може да предизвика повреда.

1.3. Изхвърляне на модула

 Предупреждение:
Когато е необходимо модулът да се изхвърли, се посъветвайте с търговеца.

Ако тръбите се демонтират неправилно, хладилният агент

(флуорвъглероден газ) може да изтече, да влезе в контакт с кожата ви и

да предизвика нараняване. Пускането на хладилен агент в атмосферата

уврежда и околната среда.

2. Наименование и функции на различните части

Закачане и откачане на филтъра

[Fig. A] (P.8)

3. Как да ползваме уреда

Преди започване на експлоатация

• Започнете експлоатация, след като изчезне съобщението “PLEASE WAIT”.

Съобщението “PLEASE WAIT” се появява за кратко на дисплея за

стайната температура (макс. 3 минути), когато електрозахранването е

включено или след прекъсване на електрозахранването. То не

обозначава неизправност в климатизатора.

• Изборът на работен режим на вътрешния модул е ограничен от работното

състояние на външния модул, към който е свързан даден вътрешен

модул. Ако външен модул и някои от вътрешните модули, които са

свързани към външните модули, вече работят например в режим на

охлаждане, за останалата част от модулите в същата група може да се

ползва само режим на охлаждане. Ако се иска различен режим, символът,

който съответства на искания режим, примигва, за да уведоми

потребителя, че режимът не може да се изпълни за момента. Същото е

валидно и за режим на изсушаване и отопление. Все пак, това

ограничение не се отнася за модели, които поддържат функция на

едновременно охлаждане/отопление.

• Външните модули спират, когато се спрат всички вътрешни модули,

свързани към съответните външни модули.

 Внимание:
• При изваждане на филтъра трябва да се вземат мерки за

предпазване на очите от прах. Също така, ако трябва да се качите

на табуретка, за да извършите това действие, трябва да внимавате

да не паднете.

• Изключете захранващия блок, когато се сменя филтърът.
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• При режим за отопление, дори ако вътрешният модул е настроен за

работа, докато външният модул е в режим на размразяване, неговата

работа започва след приключване на работата за размразяване на

външния модул.

3.1. ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО

Започване на операция
1. Натиснете B бутон [ON/OFF]

P Работната лампа светва и операцията започва.

Спиране на операция
1. Натиснете B бутон [ON/OFF] отново

Работната лампа изгасва и операцията спира.

• След като бутоните вече са настроени, последващо натискане на бутона

[ON/OFF] може само да повтори същата операция.

• По време на експлоатация работната лампа над бутона [ON/OFF] свети.

 Внимание:
Дори ако бутонът [ON/OFF] се натисне веднага след като операцията е

спряна, в рамките на около 3 минути операцията няма да започне отново.

Тази функция пази уреда. Той автоматично започва работа след изтичане

на около 3 минути.

3.2. Избиране на операция

Когато се избира операция
1. Натиснете бутон 3 [Режим (BACK)]

Натиснете последователно превключвателите на бутона за желаната

операция над E “  COOL”, “  DRY”, “  FAN”, (“  AUTO” ) и (“  HEAT”).

За съдържанието на операцията погледнете съобщението на дисплея.

За охлаждане
Натиснете бутон 3 [Режим (BACK)] и спрете на съобщение “  COOL”.

За изсушаване
Натиснете бутон 3 [Режим (BACK)] и спрете на съобщение “  DRY”.

• Външният вентилатор работи с ниска скорост и не позволява промяна

на скоростта на вентилатора.

• Режимът за изсушаване не може да се изпълнява при стайната

температура под 18 °C.

За вентилатор
Натиснете 3 бутон [Режим (BACK)] и спрете на съобщение “  FAN”.

• Режимът за вентилатор е предназначен за циркулация на въздуха в

помещението.

• Температурата на помещението не може да се зададе чрез режима за

вентилатор.

 Внимание:
Никога не излагайте тялото си директно на студен въздух за дълъг

период. Прекомерното излагане на студен въздух е вредно за вашето

здраве и следователно трябва да се избягва.

Режим за изсушаване

Изсушаването е операция за отстраняване на влагата, управлявана от

микрокомпютър, контролираща прекомерното охлаждане на въздуха според

стайната температура по ваш избор. (Не се използва за отопление).

1. До достигане на избраната от вас стайна температура

Функционирането на компресора и външния вентилатор се определя от

промяната на стайната температура и автоматичен цикъл ВКЛЮЧЕНО/

ИЗКЛЮЧЕНО.

2. При достигане на избраната от вас стайна температура

Компресорът и външният вентилатор спират.

Когато паузата продължи 10 минути, компресорът и външният вентилатор

се включват за 3 минути, за да поддържат ниска влажност.

За отопление
Натиснете 3 бутон [Режим (BACK)] и спрете на съобщение “  HEAT”.

Относно съобщенията по време на режим “DEFROST”

Показват се само по време на режим на размразяване.

“STAND BY”

Показва се от започването на режима за отопление до момента на издухване

на топлия въздух.

 Внимание:
• Когато климатизаторът се използва заедно с отоплителни уреди с

пламък, проветрявайте добре помещението. Недостатъчното

проветряване може да доведе до злополуки поради недостиг на

кислород.

• Никога не поставяйте отоплителен уред с открит пламък на място,

изложено на въздушния поток от климатизатора.

Това може да доведе до непълно изгаряне в отоплителния уред.

• Микрокомпютърът функционира при следните случаи:

• При започване на режим за отопление не се издухва въздух.

 За да се предотврати изпускане на студен въздух, външният вентилатор

превключва последователно между много слаб/слаб/зададен въздушен

поток според нарастване на температурата на издухвания въздух.

Изчакайте момента на естествено излизане на въздушния поток.

• Вентилаторът не се движи със зададената скорост.

 При някои модели системата превключва към слаб въздушен поток,

когато температурата на помещението достигне зададената

температура. В други случаи тя спира, за да не позволи изпускане на

студен въздух по време на режим на размразяване.

• Въздушният поток излиза дори ако операцията е спряна.

 Около 1 минута след спиране на операцията външният вентилатор може

да се върти, за да премахне допълнителната топлина, генерирана от

електрическия нагревател и т.н. Скоростта на вентилатора се включва

на висока или ниска степен.

3.3. Регулиране на стайната температура

За промяна на стайната температура
Натиснете 1  Бутон [Настройка на температура] и задайте стайна

температура по ваш избор.

Еднократното натискане на  или  променя настройката с 1 °C.

Ако продължите да натискате, настройката продължава да се сменя с 1 °C.

• Вътрешната температура може да се настройва в следния обхват.

Охлаждане/изсушаване :19 °C – 30 °C

Отопление :17 °C – 28 °C

• За режим на вентилатор температура не може да се задава.

* Обхватът на стайната температура е 8 °C – 39 °C. Извън този диапазон

дисплеят примигва на 8 °C – 39 °C, за да ви информира, че стайната

температура е повисока или пониска от показваната температура.

3.4. Регулиране на скоростта на

вентилатора

За промяна на скоростта на вентилатора
При всяко натискане на 6  бутон [Скорост на вентилатора] той

последователно превключва настройките от ниска скорост на висока

скорост.

В режим за електронно изсушаване вътрешният вентилатор автоматично

се включва на ниска скорост. Превключване на скоростта на вентилатора е

невъзможно. (Сменя се само съобщението на дистанционния регулатор.)

* При всяко еднократно натискане на бутона за регулиране на скоростта

на вентилатора скоростта на вентилатора се променя.

Скорост на вентилатора: 3 степени

Съобщение:   (Ниска)     (Висока)

3.5. Вентилация

• Вентилиращият блок (процесор ОА или LOSSNAY) се включва

автоматично, когато вътрешният модул, съединен с него, влезе в

експлоатация.

• Ако 8 бутон [Вентилация] се натисне, докато вътрешният модул е спрял,

се включва само вентилаторът.

• Натиснете 8  бутон [Вентилация], за да промените скоростта на

вентилатора.

• В зависимост от моделите, вентилаторът на вътрешния модул се

включва, докато модулът е в режим на вентилация.
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3.6. Други

: Показва се, когато управлението се извършва от

отделно продаван централизиран блок на

управление и т.н.

STAND BY 

DEFROST
: Показва се от започването на режима за

отопление до момента на издухване на топлия

въздух.

CHECK
: Това показва, че в модула има някаква нередност.

NOT AVAILABLE : Когато се натисне бутон за функция, която

вътрешният модул не може да изпълни, това

съобщение мига едновременно със съобщението

за тази функция.

: В система, в която съобщението [Sensor] (Датчик)

се обозначава като “дистанционен регулатор”,

отчитането на стайната температура се извършва

от датчик за стайната температура, вграден в

дистанционния регулатор.

FILTER : Показва се, когато стане време за почистване на

филтъра.

Натиснете два пъти A бутон [FILTER ( )] (Филтър)

и съобщението изчезва.

4. Интелигентен начин на използване

Дори минимални грижи за вашия климатизатор могат да спомогнат за

поефективното му използване по отношение на функциите му,

разходите за електричество и т.н.

Настройка на правилната стайна температура

• При режим на охлаждане оптималната разлика между вътрешната и

външната температура е 5 °C.

• Ако стайната температура се повиши с 1 °C по време на работа на

климатизатора, може да се икономиса 10% електроенергия.

• Прекомерното охлаждане е вредно за здравето. То води и до прекомерен

разход на електроенергия.

Почиствайте филтъра внимателно

• Ако ситото на въздушния филтър се задръсти, въздушният поток и

климатизационният ефект ще намалеят значително.

Освен това, ако не се обърне внимание, може да се получи повреда.

Особено важно е филтърът да се почиства в началото на сезоните за

отопление и охлаждане. (Когато има голямо натрупване на прах и

мръсотия, почиствайте филтъра внимателно.)

Предотвратяване на проникването на топлина по

време на охлаждане

• За да предотвратите проникване на топлина в режим на охлаждане,

поставете завеса на прозореца, за да спрете директната слънчева

светлина. Също така, не отваряйте входа или изхода освен в случаи на

крайна необходимост.

От време на време проветрявайте

• Тъй като в помещение, което се държи затворено за дълъг период,

въздухът периодично се замърсява, от време на време е необходимо

проветряване. Когато заедно с климатизатора се използват газови уреди,

трябва да се вземат специални предпазни мерки. Ако се използва модул

за вентилация “LOSSNAY”, разработен от нашата компания, можете да

осъществите вентилация с помалко загуби. За подробности относно този

модул се посъветвайте с търговеца.

5. Грижи за уреда

Как се почиства

• Отстранете праха внимателно или го почистете с прахосмукачка. В случай

на силно замърсяване промийте филтъра с хладка вода, смесена с

разтворен неутрален почистващ препарат или вода, след което

изплакнете почистващия препарат напълно. След измиване го изсушете

и го поставете обратно на мястото му.

 Внимание:
• Не сушете филтъра, като го излагате на директна слънчева светлина

или на топлина от огън и т.н. Това може да доведе до деформиране

на филтъра.

• Измиването му с гореща вода (над 50 °C) също може да доведе до

деформация.

 Внимание:
Никога не пръскайте с вода или запалими спрейове климатизатора.

Почистването по този начин може да доведе до повреда на

климатизатора, токов удар или пожар.

Поддръжката на филтъра винаги трябва да се извършва от сервизен

техник.

Преди поддръжка изключете захранващия блок.

 Внимание:
• Преди да започнете почистване, спрете от експлоатация и изключете

захранващия блок. Не забравяйте, че вентилаторът в модула се

върти с висока скорост и представлява сериозен риск от увреждане.

• Вътрешните модули са оборудвани с филтри за отстраняване на прах

от засмуквания въздух. Почистете филтрите, като ползвате

методите, показани на следните илюстрации. (Стандартният филтър

обикновено се почиства веднъж седмично, а дълготрайният филтър

– в началото на всеки сезон.)

• Жизненият цикъл на филтъра зависи от мястото на монтаж на

модула и неговата експлоатация.
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Причина

Прекъсване на електрозахранването

Захранващият блок е изключен.

Предпазителят в захранващия блок е изгорял.

Прекъсвачът за утечка в земята е изгорял.

Неправилно регулиране на температурата.

Филтърът е пълен с прах и мръсотия.

Във входния и изходния въздушен отвор на

вътрешния и външния модул има някакви

препятствия.

Отворени врати и прозорци.

Веригата за предотвратяване на рестартиране

работи 3 минути.

Вътрешният модул се рестартира по време на

отопление и размразяване.

Във входния и изходния въздушен отвор на

вътрешния и външния модул има някакви

препятствия.

Филтърът е пълен с прах и мръсотия.

Когато други вътрешни модули участват в

охлаждането, уредът спира след работа на

отводняващия механизъм за 3 минути, когато спре

охлаждането на въздуха.

Когато други вътрешни модули участват в

охлаждането, дренираната вода се връща. Ако

дренираната вода се събере, отводняващият

механизъм започва работа по отводняването.

Когато други вътрешни модули участват в

отоплението, вентилите за управление се отварят

и затварят от време навреме, за да поддържат

стабилността на системата.

Отстраняване на повреди

След възстановяване на захранването натиснете

бутона [ON/OFF].

Включете захранващия блок.

Сменете предпазителя.

Поставете прекъсвач за утечка в земята.

След проверка на зададената температура и изписване

на температурата на дисплея, вижте [Регулиране на

стайната температура] и задействайте бутона за

регулиране.

Почистете филтъра.

(Вижте [Грижи за уреда].)

Извадете.

Затворете.

Изчакайте малко.

(За защита на компресора във вътрешния модул е

вградена платка за 3минутно предотвратяване на

рестартиране. Следователно, понякога има случаи,

когато компресорът не започва работа незабавно. Това

са случаи, когато той не работи в продължение на 3

минути.)

Изчакайте малко.

(Отоплението започва след завършване на

размразяването.)

Пуснете отново след изваждане.

Пуснете отново след почистване на филтъра. (Вижте

[Грижи за уреда].)

Изчакайте 3 минути.

Той скоро спира. (Ако шумът се повтаря повече от 2  3

пъти за един час, повикайте техник.)

Той скоро спира. (Ако стайната температура се повиши

критично високо в малко помещение, спрете

експлоатацията.)

Дистанционен регулатор

Съобщението “'” не

светва. Не се появява

съобщение дори когато

е натиснат бутон [ON/

OFF].

Дисплеят показва, че

той е в състояние на

работа.

Дисплеят показва, че

той работи.

На дисплея мига

“CHECK” и съответният

код за проверка.

Всички индикатори са

изгаснали, с изключение

на съобщението “'”.

Всички индикатори са

изгаснали, с изключение

на съобщението “'”.

Дисплеят показва, че

той е в състояние на

работа.

6. Отстраняване на повреди

Преди да поискате ремонтна услуга, проверете следните точки:

Състояние на уреда

Уредът не работи.

Въздухът излиза, но

той не охлажда

достатъчно или не

отоплява

достатъчно.

Не излиза студен или

топъл въздух.

Работи за малко, но

след това спира.

След спиране все

още се чува шум от

излизащ въздух и

въртене на мотора.

Шумът от излизащ

въздух и въртене на

мотора може да се

чуе на интервали

след спиране на

работа.

Топлият въздух

излиза на интервали,

когато термостатът е

изключен или по

време на работата на

вентилатора.

• Ако дадена операция спре поради прекъсване на електрозахранването, се включва [защитната платка срещу рестартиране при прекъсване на

електрозахранването] и спира работата на модула дори след възстановяване на електрозахранването. В този случай натиснете бутона [ON/OFF] отново за

започване на работа.

Ако неизправностите продължат след като сте проверили гореспоменатото, изключете захранващия блок и се свържете с търговеца, като предоставите

информация за наименованието на продукта, типа на неизправността и т.н. Ако примигва съобщението за “[CHECK]” и (4цифрен) код за проверка, съобщете

на търговеца съдържанието на съобщението (код за проверка). Никога не се опитвайте да ремонтирате сами.

Следните признаци не са неизправности на климатизатора:

• Въздухът, издухван от климатизатора, понякога може да отделя миризми. Това се дължи на цигарен дим във въздуха на помещението, мирис на козметични

средства, миризмите от стената, мебелите и т.н., абсорбирани в климатизатора.

• Веднага след пускане или спиране на климатизатора, може да се чуе свистене. Това е звукът на замразяването, протичащо в климатизатора. Това е

нормално.

• Понякога, в началото или в края на режим за охлаждане/отопление, климатизаторът прищраква. Това е шум от триенето на предния панел и другите

отделения поради разширяване и свиване, резултат от промяна на температурата. Това е нормално.

• Оборотите на вентилатора се променят, дори когато настройката не се променя. Климатикът автоматично и постепенно увеличава оборотите на вентилатора

от ниски обороти до зададените обороти, така че да не вдухва студен въздух в началото на процеса на затопляне. Освен това, той намалява оборотите на

вентилатора, за да предпази двигателя на вентилатора, когато температурата на отработения въздух или оборотите на вентилатора станат прекомерно

високи.


