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1. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ  
1.1 Функционални бутони 

1. ON/OFF Бутон за включване и изключване 
2. MODE Бутон за избор на работен режим 
3. FAN Бутон за регулиране скоростта на вентилатора 
4. TURBO Бутон за бързо охлаждане/отопление 
5. Бутон за регулиране на температурата 
6. Бутон за хоризонтално движение на жалузите 
7. Бутон за вертикално движение на жалузите 
8. T-ON / T-OFF Бутон за включване/спиране на таймера 
9. I FEEL Бутон за активиране/спиране на режим “I FEEL” 
10. CLOCK Бутон за настройка на часовника 
11. SLEEP Бутон активиране/спиране на режим SLEEP 
12. X-FAN Бутон (X-FAN е същото като BLOW) 

13. Бутон за функция здравословен и подновен въздух 
14. LIGHT Бутон осветление на дисплея 
15. TEMP Бутон за показване на температурата на дисплея 

 

 

Дисплей на дистанционното управление  

 
 

Настройка скорост на вентилатора 
Изпращане на сигнал 

WiFi 
Показване температурата в помещението на дисплея 

 
 

Режим I feel 
Заключване за деца 

Режим сън 
Режим Turbo 

Ляво/дясно люлеене на жалузите 
Горе/долу люлеене на жалузите 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Режим на работа 
Автоматичен 
Охлаждане 
Изсушаване 
Вентилатор 
Отопление 

Здравословен режим 
Режим почистване 
Функция X-FAN Режим „Здраве“ 

Режим Обямна на въздух 
X-FAN функция 



2. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ – ОПИСАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Бутон за управление на движението на жалузите ляво/дясно  

Натиснете този бутон, за да изберете ъгъл на люлеене ляво/дясно. Ъгълът на духане на 
вентилатора може да се избере последователно, както е показано по-долу: 

● Натиснете бутона продължително за повече от 2 сек., жалузата ще започне да се люлее наляво и 
надясно. Когато отпуснете бутона жалузата ще спре в последното положение. 

●В режим на люлеене наляво и надясно, ако натиснете този бутон отново след 2 сек. , люлеенето ще 
спре. Ако натиснете този бутон отново отново в рамките на 2 секунди режимът на люлеене ще зависи от 
последователността, означена по-горе. 

7. Бутон за управление на движението на жалузите нагоре/надолу  

Натиснете този бутон, за да изберете ъгъл на люлеене нагоре и надолу. Ъгълът на духане на 
вентилатора може да се избере последователно, както е показано по-долу: 

● Когато избирате " " - хоризонталните жалузи автоматично ще се люлеят нагоре и надолу 
под максимален ъгъл. 

● Когато избирате "、 " - хоризонталната жалуза ще спре във 
фиксираната позиция.  

● Когато избирате " ,"- хоризонталната жалуза ще изпраща въздух под 
фиксиран ъгъл.  

● Задръжте бутона " " над 2 секунди, за да зададете желания ъгъл на завъртане. Когато 
достигнете необходимия ъгъл, отпуснете бутона. 
Забележка: 

● „ “ може да не е налично. Когато климатикът получи този сигнал, климатикът 
ще работи в автоматичен режим 
● Когато натискате този бутон непрекъснато повече от 2 секунди, жалузата ще се люлее нагоре- 
надолу. След като отпуснете бутона, жалузата ще спре да се люлее и сегашното положение на 
направляващата жалуза ще бъде запазено незабавно. 



● В режим на люлеене нагоре-надолу, когато превключите от състояние „изключено“ в „ “, 

ако натиснете бутона отново след 2 секунди ще се върне в състояние „изключено“ 
 
8. Бутон T-ON  
● Бутонът "T-ON" може да зададе времето за включване на таймера. След натискане на този 
бутон, „ "иконата изчезва и думата„ON“ на дистанционното управление мига. Натиснете 
бутона "▲" или " ", за да регулирате настройката на T-ON. След всяко натискане на „▲“или 
бутон " ", настройката на T-ON ще се увеличи или намали с 1 минута. Задръжте бутона "▲" 
или " ", 2 секунди по-късно, времето се промени бързо, докато достигне зададената стойност. 
Натиснете "T-ON", за да го потвърдите. Думата "ON" ще спре да мига. " "иконата 
продължава да се показва. Отмяна на T-ON: 
При условие, че T-ON е стартиран, натиснете бутона "T-ON", за да го отмените. 
● Бутон T-OFF 
Бутонът "T-OFF" може да зададе времето за изключване на таймера. След натискане на този 
бутон, „ "иконата изчезва и думата"OFF" на дистанционното управление мига. Натиснете 
бутона "▲" или " ", за да регулирате настройката на T-OFF. След всяко натискане на „▲“или 
бутон " ", настройката за T-OFF ще се увеличи или намали с 1 минута. Задръжте бутона "▲" 
или " ", 2 секунди по-късно, времето се промени бързо, докато достигне зададената 
стойност.. 
Натиснете "T-OFF", думата "OFF" ще спре да мига.  " "иконата продължава да се показва.  
Отмяна нa T-OFF. При условие, че T-OFF е стартиран, натиснете бутона "T-OFF", за да го 
отмените. 
Забележка: 
● В състояние включено и изключено можете да зададете T-OFF или T-ON едновременно. 
● Преди да настроите T-ON или T-OFF, моля настройте времето на часовника. 
● След стартиране на T-ON или T-OFF, задайте постоянната последователност. 
След това климатикът ще бъде включен или изключен според времето за настройка. Бутонът за 
включване / изключване няма ефект върху тази настройка. Ако не се нуждаете от тази функция, 
моля използвайте дистанционно управление, за да я отмените. 
 

9. Бутон I FEEL  
Натиснете този бутон, за да стартирате функцията I FEEL и на дистанционното управление ще се 

покаже " ". След като тази функция е настроена, дистанционното управление ще изпрати на 
контролера температурата около него и устройството автоматично ще регулира вътрешната 
температура според температура около дистанцинното управление. Натиснете отново този 

бутон, за да изключите функцията I FEEL и " " ще изчезне. Когато функцията I FEEL е 
включена, дистанционното управление трябва да бъде поставено в зоната, където вътрешното 
тяло може да приема сигнала, изпратен от дистанционното управление. 
 
10. Бутон CLOCK  
Натиснете този бутон, за да зададете времето на часовника. “ “Иконата на дистанционното 
управление ще мига. Натиснете бутона “▲” или “ “ в рамките на 5s, за да настроите 
часовника. При всяко натискане на бутона „▲“ или „  „, времето на часовника ще се 
увеличава или намалява с 1 минута. Ако задържите бутон „▲“ или „  „, за 2 секунди времето 
ще се промени бързо. Освободете този бутон, когато достигнете необходимото време. 
Натиснете бутона „CLOCK“, за да потвърдите времето. „ “ Иконата спира да мига. 
Забележка: 



●Часовникът е в 24-часов режим.  
●Интервалът между две операции не може да надвишава 5 секунди. В противен случай 
дистанционното управление ще излезе от състоянието на настройката. 
Същото се отнася за настройката на T-ON / T-OFF. 
 
11. Бутон SLEEP  
В режим COOL или HEAT, натиснете този бутон, за да стартирате функцията за заспиване.“
“иконата се показва на дистанционното управление. Натиснете този бутон отново, за да 
отмените функцията за заспиване и иконата " " ще изчезне. След включване функцията Sleep 
Off е по подразбиране. След като устройството е изключено, функцията Sleep се отменя. 
В този режим зададената температура ще се регулира с промяната на времето. При режимите 
Fan, DRY и Auto тази функция не е налична. 
 
12. Бутон X-FAN  

При натискане на този бутон в режим COOL или DRY се показва иконата " " и вътрешният 
вентилатор ще продължи работа за няколко минути, за да изсъхне вътрешното тяло, въпреки 
че сте изключили устройството. След включване, X-FAN OFF е по подразбиране. X-FAN не е 
наличен в режим AUTO, FAN или HEAT. 
Тази функция показва, че влагата в изпарителя на вътрешното тяло ще бъде издухана след 
спиране на уреда за избягване на мухъл. 
● След като сте включили функцията X-FAN: След изключване на устройството чрез натискане 
на бутона ON / OFF вътрешният вентилатор ще продължи да работи за няколко минути при 
ниска скорост. В този период натиснете бутона X-FAN, за да спрете директно вътрешния 
вентилатор. 
● След като сте изключили функцията X-FAN: След изключване на устройството чрез натискане 
на бутона ON / OFF, климатикът ще бъде изключен 
 

13. Бутон „ “ 
Натиснете този бутон, за да постигнете включване и изключване на функции за здраве и 
почистване в състояние на работа. Натиснете този бутон за първи път, за да стартирате 

функцията за почистване: LCD показва “ “. Натиснете бутона за втори път, за да стартирате 

едновременно функции за здраве и почистване; LCD показва „ “ и „ “. Натиснете този бутон 
за трети път за напускане на здравето и почистващите функции едновременно. Натиснете 
бутона за четвърти път, за да стартирате функция за здравето. 
функция; LCD дисплеят показва " ". Натиснете този бутон отново, за да повторите операцията 
по-горе. 
● Тази функция е приложима само за някои модели. 
 

14. Бутон LIGHT   

Натиснете този бутон, за да изключите осветлението на дисплея на вътрешното тяло,  
иконата на дистанционното управление изчезва. Натиснете бутона отново, за да включите 

осветлението на дисплея и се показва иконата " ". 
 
15. Бутон TEMP  
С натискането на този бутон можете да видите на дисплея на вътрешното тяло зададената 
вътрешна температура, температурата в помещението или външна околна температура. 
Настройката на дистанционното управление се избира последователно, както е показано по-
долу: 



 
 

● Когато изберете „ “ с дистанционното управление, температурният индикатор на вътрешното тяло 
ще показва зададената температура. 

● Когато изберете „ “ с дистанционното управление, температурният индикатор на вътрешното тяло 
ще показва температурата в помещението. 

● Когато изберете „ “ с дистанционното управление, температурният индикатор на вътрешното тяло 
ще показва температурата навън. 
 
Забележка: 
● Показването на външна температура не се предлага за някои модели. 
 
 
Комбинации от бутони  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смяна на батериите на дистанционното  
1. Натиснете задната страна на дистанционното управление, както е показано на фигурата и 
плъзнете капака на кутията на батерията по посока на стрелката. 
2. Сменете двете батерии AAA 1.5V и се уверете, че позициите на "+" и "-" са правилни. 
3. Поставете отново капака на кутията на батерията. 
 

 
 
 
Приложение за смарфони Ewpe Smart 
 
Диаграма на управление  
 

 
 
 
 
Операционни системи 
 
Изисквания за смартфони: 
iOS 
Поддържа iOS 7.0 и по-висока версия 
 
Android 
Поддържа Android 4.4 и по-висока версия 
 
Изтегляне и инсталиране 
       
 
Сканирайте QR кода или потърсете „Ewpe Smart“ на пазара на приложения, за да го изтеглите и 
инсталирате. Когато е инсталирано приложението "Ewpe Smart", регистрирайте акаунта и 
добавете устройството, за да постигнете отдалечено управление на смарт домакински уреди. 
За повече информация вижте "Помощ" в App. 



Кратко описание на режимите и функциите  

- Вътрешно тяло 

1. Основна функция на системата 
(1) Режим на охлаждане 
(1) В този режим вентилаторът и жалузите работят както са настроени. Диапазонът на 
настройка на температурата е 16 ~ 30 оC. 
(2) По време на неизправност на външното тяло или устройството е спряно поради 
сработване на защита, вътрешното тяло запазва първоначалния си работен статус. 
(2) Режим на изсушаване 
(1) В този режим вентилаторът работи на ниска скорост, а жалузите както са настроени. 
Диапазонът на настройка на температурата е 16 ~ 30 oC. 
(2) По време на неизправност на външното тяло или устройството е спряно поради 
сработване на защита, вътрешното тяло запазва първоначалното си състояние. 
(3) Състоянието при сработване на защита е същото като това в режим на охлаждане. 
(4) Функцията за заспиване не е налична за режим на сушене. 
(3) Режим на отопление 
(1) При този режим обхватът на настройка на температурата е 16 ~ 30 oC. 
(2) Работно състояние и процес за режим на отопление: 
Когато включите уреда в режим на отопление, вътрешното тяло влиза в състояние на топъл 
старт.  
(4) Режим AUTO: 
1. Работно състояние и процес за автоматичен режим: 
a.В режим AUTO, стандартно отопление T = 20оC и стандартно охлаждане T = 25оC. 
Устройството автоматично превключва режима според температурата на околната среда. 
(5) Режим на вентилатора 
В този режим вътрешният вентилатор работи при зададена скорост на вентилатора. 
Компресор, външен вентилатор, 4-пътен вентил и електрически нагревател спират работа. 
Вътрешният вентилатор може да избере да работи при висока, средна, ниска или 
автоматична скорост на вентилатора. Диапазонът на настройка на температурата е 16 ~ 
30оC. 
 
2. Друг контрол 
(1) Зумер 
При захранване или налично управление на устройството или дистанционното управление, 
зумерът ще издаде звуков сигнал. 
(2) Автоматичен бутон 
Ако натиснете този автоматичен бутон, когато изключвате устройството, климатикът ще 
работи в автоматичен режим. Вътрешният вентилатор работи на автоматична скорост и 
функцията за люлеене е включена. Натиснете този бутон за автоматично включване, за да 
изключите устройството. 
(3) Автоматичен вентилатор 
Режим на отопление: По време на режим на автоматично отопление или нормален режим 
на отопление, скоростта на автоматичния вентилатор ще регулира скоростта на 
вентилатора автоматично според околна температура и зададена температура. 
(4) Сън 
След като зададете функция за заспиване за определен период от време, системата 
автоматично ще регулира зададената температура. 
(5) Функция на таймера: 
Общите функции на таймера и часовника са съвместими чрез оборудване на 
дистанционното управление с различни функции. 



(6) Функция памет 
Съдържание на паметта: режим, люлеене нагоре и надолу, светлина, зададена 
температура, зададена скорост на вентилатора, общ таймер (таймерът на часовника не 
може да бъде запаметен). 
След възстановяване на захранването, устройството ще се включи автоматично според 
съдържанието на паметта. 
(7) Здравна функция 
По време на работа на вътрешния вентилатор, задайте здравна функция от дистанционното 
управление. Изключването на устройството ще изключи и здравната функция. 
Включете устройството и състоянието по подразбиране е ВКЛ. 
(8) I FEEL режим на управление  
След получаване на контролера контролен сигнал I FEEL и околната температура, изпратени 
от дистанционното управление, контролерът ще работи според температурата на  околната 
среда, изпратена от дистанционно управление. 
(9) Ръчно включване в режим размразяване 
Когато включите устройството в режим на отопление и зададената температура е 16оC (или 
16.5оC от дистанционното управление), натиснете бутона „+, -, +, -, +, -“последователно в 
рамките на 5 секунди и тогава вътрешното тяло ще влезе ръчен режим на размразяване: 
(1) Ако има само контролер за вътрешни тела, той влиза в режим на нормално 
размразяване на закрито. 
(2) Ако има контролер за вътрешни тела и контролер за външни тела, вътрешното тяло ще 
изпрати сигнал за задължителен режим на размразяване към външното тяло и тогава 
външното тяло ще работи в нормален режим на размразяване. След като вътрешното тяло 
получи сигнал, че външното тяло е влязло в режим размразяване, вътрешното тяло ще спре 
да изпраща сигнал към външното тяло. Ако външното тяло не е получило сигнал за обратна 
връзка 3 минути, вътрешното тяло също ще спре изпращането на сигнала за задължителен 
режим на размразяване. 
(10) Функция за регенериране на хладилен агент: 
Влизане в режим на възстановяване на фреон: В рамките на 5 минути след включване 
включете устройството при 16оC в режим на охлаждане и натиснете бутона за осветление 3 
пъти в рамките на 3 секунди, за да влезете в режим на възстановяване на фреон. Показва 
се Fo и сигналът за режим на възстановяване на фреона ще бъде изпратен към външното 
тяло. 
(11) Режим на показване температурата на околната среда 
1. Когато потребителят настрои дистанционното управление да показва зададена 
температура (съответстващ код на дистанционното управление: 01), текущата зададена 
температура ще бъде показана. 
2. Само когато сигналът за дистанционно управление е превключен към състояние на 
показване на температурата на околната температура в помещението (съответстващ код на 
дистанционното управление: 10) от друго състояние на дисплея (съответстващ код на 
дистанционното управление: 00, 01,11), контролерът ще покаже вътрешната околна 
температура за 3 секунди и след това ще се върне обратно на зададена температура. 
В този режим вътрешният вентилатор работи при зададена скорост на вентилатора. 
Компресор, външен вентилатор, 4-пътен вентил и електрически нагревател спират работа. 
Вътрешният вентилатор може да избере да работи при висока, средна, ниска или 
автоматична скорост на вентилатора. Диапазонът на настройка на температурата е 16 ~ 
30оC. 
(12) Функция за изключване на пика: 
Регулирайте минималното време за спиране на компресорите. Оригиналното минимално 
време за спиране е 180s и след това преминаваме към: Интервалът от време между две 
стартирания на компресора не може да бъде по-малък от 180 + Ts (0≤T≤15). T е 
променливата на контролера. Минималното време за спиране на компресора е 180s ~ 195s. 



Запишете T в чипа с памет, когато обновявате чипа с памет всеки път. След възстановяване 
на захранването, компресорът може да бъде пуснат само след 180 + T s най-малко. 
(13) Режим на управление SE 
Уредът работи в статус SE. 
(14) Режим X-fan 
Когато функцията X-fan е включена, след изключване на уреда, вътрешният вентилатор ще 
продължи да работи с ниска скорост в продължение на 2 минути и след това климатикът 
ще бъде изключен. Когато функцията на X-fan е изключена, след изключване на 
устройството, климатикът ще бъде изключен директно. 
(15) 8оC функция за отопление 
В режим на отопление можете да настройте 8оC функция за отопление чрез дистанционно 
управление. Системата ще работи при 8оC зададена температура. 
(16) Турбо функция 
Турбо функция може да се настрой в режими на охлаждане и отопление. Натиснете бутона 
за скорост на вентилатора, за да отмените турбо настройката. Функцията Turbo не е 
налична в автоматичен режим, режим на сушене и вентилатор. 
 
 
Външно тяло  
1. Режим на охлаждане: 
Работно състояние и процес на охлаждане: 
① Когато Tпомещение≥Tзададена, устройството преминава в режим на охлаждане. 
Вътрешен вентилатор, външен вентилатор и компресора се включват. 
Вътрешният вентилатор работи според зададената скорост на вентилатора. 
② Когато Tпомещение ≤ Tзададена -2 ℃, компресорът спира да работи и външният 
вентилатор ще спре 30s по-късно. Вътрешният вентилатор работи според зададената 
скорост на вентилатора 
③ Когато Tзададена -2 ℃＜Tпомещение＜Tзададена, уредът работи в съответствие с 
предишния статус. 
В режим на охлаждане 4-пътния вентил не се захранва. Диапазонът на настройка на 
температурата е 16 ~ 30 ℃. Ако компресорът спре поради неизправност в режим на 
охлаждане, вътрешният вентилатор и люлеещата се жалуза ще работят според 
първоначалното състояние. 
2. Режим на сушене 
(1) Работно състояние и процес на режим на сушене 
① Когато Tпомещение≥Tзададена, устройството ще бъде в режим на изсушаване. 
Външният вентилатор и компресорът стартират, докато вътрешният вентилатор ще работи 
на ниска скорост. 
②Когато Tзададена -2 ℃＜Tпомещение＜Tзададена, уредът работи в съответствие с 
предишния статус 
③ Когато Tпомещение ≤ Tзададена -2 ℃, компресорът спира да работи и външният 
вентилатор ще спре 30s по-късно. 
(2)В режим на изсушаване 4-пътния вентил не се захранва. Диапазонът на настройка на 
температурата е 16 ~ 30 ℃. 
(3) Защитна функция: същата като в режим на охлаждане 
3. Режим на вентилатора 
(1) В този режим може да избере различна скорост на вентилатора (с изключение на Turbo) 
или автоматична скорост на вентилатора. Компресор, външен вентилатор и 4-пътен вентил 
спират работа. 
(2) В режим на вентилатор обхватът на настройка на температурата е 16 ~ 30 ℃. 
 



4. Режим на отопление 
Работно състояние и процес на режим на отопление: 
① Когато Tзададена- (Тпомещение-Tкомпенсация) ≥1 ℃, климатикът влиза в режим на 
отопление. Компресор, външен вентилатор и 4-пътен вентил работят. 
② Когато -2 ℃ ＜ Tзададена- (Тпомещение-Tкомпенсация) ＜ 1 ℃, уредът работи съгласно 
предходното състояние. 
③ Когато Tзададена- (Тпомещение-Tкомпенсация) ≤-2 ℃, компресорът спира да работи и 
външният вентилатор ще спре 30s по-късно. Вътрешният вентилатор ще бъде в състояние 
на издухване на остатъчна топлина. 
④ Когато климатикът е изключен в режим на отопление или е превключен на други 
режими от режим на отопление, 4-пътния вентил ще бъде изключен 2 минути след като 
компресорът спре да работи (компресорът е в работно състояние в режим на отопление). 
⑤ Когато Твъншен въздух ＞ 30 ℃, компресорът спира да работи незабавно. Външният 
вентилатор ще спре 30-сек. по-късно. 
⑥ При условие, че компресорът е включен, когато агрегатът е превключен в режим на 
отопление от режим на охлаждане или изсушаване, 4-пътния вентил ще се захрани с 2 ~ 3 
минути закъснение. 
Забележка: Tкомпенсация се определя от вътрешното и външното тяло. Ако вътрешното 
тяло контролира температурата на компенсация, тогава Tкомпенсация се определя според 
стойността, изпратена от вътрешното тяло до външното тяло; Ако вътрешното тяло не 
контролира температурата на компенсация, тогава Tкомпенсация ще се определя по 
подразбиране на 3 ℃ от външното тяло 
5. Режим за възстановяване на фреон 
След като бъде получен сигнал за възстановяване на фреона от вътрешното тяло, 
охлаждането ще бъде принудително включено за възстановяване на фреона. Вътрешното 
тяло ще покаже Fo. Ако се получи какъвто и да е сигнал от дистанционното управление, 
устройството ще излезе от режима за възстановяване на фреона и вътрешното тяло спира 
да показва Fo.  
6. Ръчно включване в режим размразяване 
Ако уредът е включен в режим на отопление и зададената температура е 16 ℃ (чрез 
дистанционно управление), натиснете „+, -, +, -, +, -“ в рамките на 5 секунди, устройството 
ще влезе в режим на ръчно размразяване и изпраща сигнала до външното тяло. Когато 
бъде получен задължителният сигнал за размразяване от външното тяло, вътрешното тяло 
ще излезе от режима на задължително размразяване и ще спре да изпраща сигнала до 
външното тяло. 
След като външното тяло получи кода за ръчно за размразяване, той ще започне 
размразяване. Когато приключи ръчното размразяване, уредът се връща в първоначален 
статус. 
7. Автоматичен режим  
Автоматичният режим се определя от контролера на вътрешното тяло. Вижте логиката на 
вътрешното тяло за подробности 
8. 8оC отопление 
Зададената температура е 8оC. Дисплеят на вътрешното тяло показва 8оC.  
Когато компресорът работи в този режим, скоростта на вентилатора ще се регулира според 
автоматично; ако компресорът спре да работи при този режим вътрешният вентилатор ще 
бъде в състояние на издухване на остатъчна топлина. 
 
При включване индикаторът за комуникация ще мига по нормален начин (след 
получаване на група правилни сигнали, мигането спира за 0.2s ~ 0.3s). Ако няма 
комуникация, индикаторът за комуникация ще свети постоянно. Ако външното тяло има 
неизправност, комуникационната лампа ще свети за 1s и гасне за 1s последователно 



Предпазни мерки за инсталиране и преместване на уреда: 
За да осигуряване на безопасност, моля, имайте предвид следните предпазни мерки. 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Когато инсталирате или премествате устройството, не забравяйте да предпазвате 
хладилния кръг от навлизане на въздух или други вещества, различни от посочения 
хладилен агент. 
 
Всяко присъствие на въздух или друго чуждо вещество в хладилния кръг ще доведе до 
повишаване на налягането в системата или повреда на компресора, в резултат на което 
може да настъпи нараняване. 
 
2.Когато инсталирате или премествате това устройство, не зареждайте хладилнен агент, 
който не отговаря на табелката с данни или не е предназначен за този уред.  
 

В противен случай това може да причини смущения в работата, механична неизправност 
или дори инцидент. 

3. Когато хладилният агент трябва да бъде събран по време на преместването или 
ремонта на уреда, уверете се, че уредът работи в режим охлаждане. След това напълно 
затворете клапана от страната с високо налягане (течен клапан). Около 30-40 секунди по-
късно напълно затворете клапана за ниско налягане (газов клапан), незабавно спрете 
уреда и изключете захранването. Моля, обърнете внимание, че времето за събиране на 
хладилен агент не трябва да надвишава 1 минута.  

Ако събирането на хладилен агент отнема твърде много време, може да бъде засмукан 
въздух и да причини повишаване на налягането или повреда на компресора, което да 
доведе до нараняване. 

4.По време на събирането на хладилния агент се уверете, че течният клапан и газовият 
клапан са напълно затворени и захранването е изключено преди отделяне на 
свързващата тръба. 

 

Ако компресорът започне да работи, когато спирателният клапан е отворен и свързващата 
тръба все още не е свързана, ще се засмуче въздух и ще предизвика повишаване на 
налягането или повреда на компресора, което да доведе до нараняване. 

5. Когато инсталирате устройството, уверете се, че свързващата тръба е здраво свързана, 
преди компресорът да започне да работи.      
             
Ако компресорът започне да работи, когато спирателният клапан е отворен и свързващата 
тръба все още не е свързана, ще се засмуче въздух и ще предизвика повишаване на 
налягането или повреда на компресора, което да доведе до нараняване. 
 
6. Забранява се инсталирането на уреда на място, където може да изтече корозивен или 
запалим газ.  
 
Ако има изтичане на газ около уреда, това може да причини експлозия и други инциденти. 
 
7. Не използвайте удължителни кабели за електрически връзки. Ако електрическият 
проводник не е достатъчно дълъг, моля, свържете се с местен оторизиран център и 
поискайте подходящ електрически проводник.  



 
Лошите връзки могат да доведат до токов удар или пожар. 
 
8. Използвайте посочените видове проводници за електрически връзки между 
вътрешните и външните тела. Затегнете здраво клемите на проводниците.  
 
Електрическите проводници с недостатъчен капацитет, грешни кабелни връзки и несигурни 
клеми могат да причинят токов удар или пожар. 
 
Предпазни мерки за хладилен агент 
● За да работи климатика, в системата циркулира специален хладилен агент. 
Използваният хладилен агент е флуорид R32, който е специално пречистен. Хладилният 
агент е запалим и без мирис. Освен това може да доведе до експлозия при определени 
условия. Но запалимостта на хладилния агент е много ниска. Може да се запали само от 
огън. 
● В сравнение с обикновените хладилни агенти, R32 е незамърсяващ хладилен агент без 
вреда за озоносферата. Влиянието върху парниковият ефект също е по-нисък. R32 има 
много добри термодинамични характеристики, които водят до наистина висока 
енергийна ефективност. Поради това уредите се нуждаят от по-малко количество фреон. 
 
ВНИМАНИЕ: 
● Не използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване, 
различни от препоръчаните от производителя. 
Ако е необходим ремонт, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център. Всеки 
ремонт, извършен от неквалифициран персонал може да бъде опасен. Уредът трябва да 
се съхранява в помещение без непрекъснато работещи източници на огън. Например: 
открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател.) 
● Не пробивайте и не изгаряйте. 
● Уредът трябва да се инсталира, експлоатира и съхранява в стая с площ по-голяма от 
Xm2. (Моля, вижте таблица "а"раздел на "Безопасна експлоатация на запалим хладилен 
агент" за Площ X.) 
● Уред, напълнен със запалим газ R32. За ремонти стриктно следвайте само инструкциите 
на производителя. Имайте предвид, че хладилния агент е без миризма. 
● Прочетете ръководството за специалисти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Безопасна работа на запалим хладилен агент 
 
Изискване за квалификация при сервизиране и монтаж на климатизатора. 
■ Всички специалисти, работещи по сервизирането и инсталацията на климатизатора 
трябва да притежават валиден сертификат за работа със запалим хладилен агент. Ако се 
наложи работа по инсталацията от  друг тип техник, той трябва да бъде под ръководството 
и строгото наблюдение на техник с разрешително за работа със запалими хладилни агенти. 
■ При нужда от поправка - да се следват стриктно указанията на производителя. 
 
Мерки за безопасност при монтаж 
■ ДА НЕ СЕ ИНСТАЛИРА В ПОМЕЩЕНИЯ С ОТКРИТ ОГЪН! (газови печки, камини и работещи 
електрически нагреватели).  
■ Климатизаторът трябва да се инсталира в помещение по-голямо от  минимално 
позволеното (описано в таблицата по-долу). 
■ Забранено да се пробиват дупки или да се прогарят присъединителните тръби на 
климатизатора! 
■ Тест за течове се провежда задължително след инсталация. 
 

Таблица а - Минимална площ на стаята (м2)  
 

 
 
Мерки за безопасност при сервизна поддръжка 
■ Проверете дали изискванията за инсталация съвпадат с таблицата горе- разрешено е 
климатизаторът да работи само при тези условия. 
■ Проверете дали означенията на уредът са четливи и в добро състояние- ако не, сменете 
ги. 
■ Проверете дали поддържаната площ е добре проветряема. По време на поддръжката 
трябва да се проветрява постоянно помещението. 
■ Проверете дали в помещението няма открит източник на огън и се уверете, че има 
предупредителна табела „пушенето забранено“ 
 
Мерки за безопасност при заваряване 
Ако се наложи рязане или заваряване на тръбите за хладилен агент по време на 
поддръжка, моля следвайте следните инструкции: 
1) Изключете уреда и прекъснете захранването. 
2) Източете хладилния агент. 
3) Почистете. 
4) Прочистете с азот (N2 газ). 
5) Режете или заварявайте. 
6) Продължете със сервизирането. 
■ Хладилният агент трябва да се рециклира в специална бутилка за съхранение  
■ Уверете се, че няма открит пламък в близост до изхода на вакуум-помпата 
и тя е добре вентилирана. 
 
Мерки за безопасност при пълнене с фреон 
■ Използвайте за запълване на системата само специално предназначените за фреон R32 
уреди.  
■ Бутилката с фреон трябва да се държи постоянно изправена при пълнене. 



■ Сложете етикет на системата след като пълненето приключи. 
■ Не препълвайте. 
■ След пълнене направете тест за течове преди пускане. 
 
Мерки за безопасност при транспортиране и складиране 
■ Използвайте детектор за запалими газове след като отворите опаковката. 
■ Да не се доближава с цигари или друг тип открит пламък. 
■ Спазвайте местните правила и закони. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтаж и поддръжка 
Мерки за безопасност: 
Важно! 
Моля, прочетете внимателно предпазните мерки преди монтаж и поддръжка. 
Следното съдържание е много важно за монтажа и поддръжката. 
 
Моля, следвайте инструкциите по-долу. 
 
● Монтажа или поддръжката трябва да съответстват на инструкциите. 
● Спазвайте всички национални електрически регулации и местните разпоредби. 
● Обърнете внимание на предупрежденията в това ръководство. 
● Всички монтажи и поддръжка се извършват от дистрибутор или квалифицирано лице. 
● Всички електрически работи трябва да се извършват от лицензиран техник в съответствие 
с местните разпоредби и инструкции, дадени в това ръководство. 
● Бъдете внимателни по време на инсталирането и поддръжката. Забранява се неправилна 
работа за предотвратяване на токов удар, пострадали и други произшествия. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Предпазни мерки за електрическа безопасност: 
1. При монтажа трябва да се спазват разпоредбите за безопасност. 
2. В съответствие с местните регулации използвайте сертифициран захранващ кабел. 
3. Уверете се, че параметрите на електрическата мрежа отговарят на изискванията на 
климатичната система. Нестабилното електрическо захранване или неправилното 
свързване могат да доведат до повреди. 
4. Свържете коректно фазата, нулата и заземяването към захранващия контакт. 
5. Преди да извършвате дейности, свързани с електрическата система, се уверете, че 
електрическото захранване към климатика е прекъснато. 
6. Не включвайте електрическото захранване преди монтажът да бъде финализиран. 
7. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, 
сервизен техник или квалифицран професионалист, за да се избегне опасността от 
инцидент. 
8. Температурата на хладилния кръг обикновено е висока, по тази причина захранващият 
кабел не трябва да минава в близост до медните тръби.  
9. Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с местните и националните разпоредби 
и регулации за електрическо свързване 
 
Изисквания за заземяване 
1. Климатичната система трябва да бъде заземена чрез подходящо устройство от 
оторизиран специалист. В противен случай ще възникне опасност от токов удар. 
2. Жълто-зеленият кабел в климатика е заземяващ проводник и не трябва да се използва за 
други цели. 
3. Заземяващото съпротивление трябва да отговаря на националните стандарти и 
регулации за заземяване. 
4. Климатикът трябва да е монтиран така, че да е възможен лесен достъп до 
електрическото захранване. 
5. Задължително монтирайте електрически прекъсвач (бушон) на веригата, за да избегнете 
евентуални повреди. Прекъсвачът трябва да обхваща всички полюси, да разделя полюсите 
на поне 3 mm, и да е свързан с фиксирани кабели. 
 
Изисквания за безопасност при монтаж 



1. Изберете мястото за монтаж според изискванията от това ръководство. (Вижте 
изискванията при част Монтаж) 
2. Работете внимателно с транспортирането на уреда; уредът не трябва да се носи само от 
един човек, ако е повече от 20 кг. 
3. Когато инсталирате вътрешното и външното тяло, трябва да се използват подходящи 
фиксиращи болтове. Уверете се, че конзолите са монтирани достатъчно здраво. 
4. Използвайте предпазен колан, ако височината на работа е над 2м. 
5. Уверете се, че в уреда не са останали чужди предмети след приключване на 
инсталацията. 
 
Предпазни мерки за безопасност на хладилния агент 
1. Избягвайте контакт между хладилен агент и огън, тъй като той генерира отровен газ; 
Забранява се удължаването на свързващата тръба със заваряване. 
2. Използвайте само определения хладилен агент. Никога не го смесвайте с  друг хладилен 
агент. Не трябва да има останал въздух в хладилната линия, тъй като може да доведе до 
спукване или други опасности. 
3. Уверете се, че не изтича хладилен газ, когато инсталацията е завършена. 
4. Ако има изтичане на хладилен агент, моля вземете мерки за минимизиране на 
плътността на хладилния агент. 
5. Никога не докосвайте тръбопровода за хладилен агент или компресора без ръкавица, за 
да избегнете попарване или измръзване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Installation
8.1 Installation Dimension Diagram
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МОНТАЖ  
Отстояния при монтаж  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Избор на локация за монтаж  
 
Основни изисквания  
Монтажът на климатичната система на следните локации може да доведе до аварии. Ако 
това не може да се избегне, свържете се с местния представител: 
1. Места с мощни източници на топлина или такива с наличието на изпарения или лесно 
запалима атмосфера. 
2. Места с високочестотни уреди (заваръчно или медицинско оборудване). 
3. Крайбрежни локации. 
4. Места с петролни изпарения в атмосферата. 
5. Места със серни газове. 
6. В близост до сушилни. 
7. Локации с други ненормални условия. 
 
2. Вътрешно тяло: 
(1) Не трябва да има препятствия в близост до входа и изхода за въздух. 
(2) Изберете място, където може да бъде кондензната вода може да бъде отведена лесно. 
(3) Изберете място, което е удобно за свързване с външното тяло и близо до контакта. 
(4) Изберете място, недостъпно за деца. 
(5) Мястото трябва да може да издържи теглото на вътрешно тяло и няма да увеличи шума 
и вибрациите. 
(6) Уредът трябва да бъде монтиран на 2,5 м над пода. 
(7) Не инсталирайте вътрешното тяло точно над електрически уреди. 
(8) Моля, опитайте се да се изберете място, далеч от флуоресцентна лампа. 
 
Външно тяло 
1. Изберете място за монтаж, където шума от тялото и въздушната струя да не пречат на 
околните. 
2. Мястото за монтаж трябва да е достатъчно проветриво и сухо, където тялото да не бъде 
изложено директно на слънчева светлина и силен вятър. 
3. Мястото за монтаж трябва да бъде достатъчно здраво, за да издържа теглото на 
външното тяло. 
4. Уверете се, че мястото за монтаж отговаря на схемата с размери за монтаж. 
5. Мястото за монтаж трябва да е недостъпно за деца и далеч от животни и растения. В 
противен случай поставете защитна преграда. 
 
Монтаж на вътрешно тяло 
Стъпка 1: Избор на локация за монтаж 
Препоръчайте на клиента локация за монтаж и помолете за потвърждението му 
 
Стъпка 2: Монтирайте стойка за климатик на стената 
1. Фиксирайте стойката на стената; регулирайте хоризонталната и позиция с нивелира, след 
което отбележете отворите за винтовете на стената. 
2. Пробийте фиксиращите отвори на стената с ударна бормашина (спецификацията на 
свредлото трябва да отговаря на тази на пластмасовия дюбел), след което поставете 
дюбелите в отворите. 
3. Фиксирайте стойката на стената със самонавивните винтове и леко я дръпнете, за да 
проверите здравината на монтажа. Ако пластмасовият дюбел се клати, пробийте друг 
фиксиращ отвор наблизо.  
 
Стъпка 3: Пробийте отвор за тръбния път 
1. Изберете позицията на отвора в зависимост от посоката на тръбата. 



Позицията на отвора трябва да се намира малко по-ниско от стойката, както е показано на 
на фиг. 1. 

  
Фиг. 1 

 
2. Пробийте отвор с диаметър Ø55 на отбелязаната позиция. За по-добро оттичане на 
конденза задайте наклон навън от 5-10° на отвора, както е показано на на фиг. 2 
Фиг. 2  

 
Стъпка 4: изходяща тръба 

1. Тръбата може да бъде отведена в посоки вдясно, назад вдясно,вляво или назад вляво, 
както е показано на на фиг. 3 

2. След като изберете посоката на тръбата, моля премахнете капачката, както eпоказано 
на на фиг. 4 

 

Стъпка 5: Свържете тръбата на вътрешното тяло 

1. Свържете накрайника с гайката, както е показано на на фиг. 5. 
2. Затегнете с ръка гайката. 
3. Стегнете гайката с динамометричен ключ, както е показано на на фиг. 6, като следвате 

данните от таблицата по-долу. 
4. Поставете тръбна изолация върху тръбата на вътрешното тяло и гайката, след което 

увийте с изолационна лента, както е показано на на фиг. 7 



 

Таблица 
Диаметър на 
гайката 

Сила на 
затягане (N.m) 

Φ 6 15~20 
Φ 9,52 30~40 
Φ 12 45~55 
Φ 16 60~65 
Φ 19 70~75 

 
Стъпка 6: Монтирайте кондензна тръба 

1. Свържете кондензната тръба с изходящата тръба на вътрешното тяло, както е показано 
на на фиг. 8. 

2. Увийте съединението с изолационна лента, както е показано на на фиг. 9. 
 

 

Забележки: 
● Изолирайте тръбата, за да предотвратите образуването на конденз. 
● Изолацията не е включена в комплекта, както е показано на на фиг. 10. 

 

Стъпка 7: Електрическо свързване на вътрешното тяло 

1. Отворете панела, развийте винта на капака на клемната кутия и свалете капака – фиг. 11 



 

2. Прекарайте захранващия кабел през кабелния отвор на гърба на вътрешното тяло, след 
което го издърпайте от предната страна – фиг. 12. 
 

 

3.Свалете кабелната обувка; свържете захранващия кабел с клемите, като се консултирате с 
илюстрацията относно свързването на отделните цветни проводници; затегнете винта и 
фиксирайте кабелна обувка върху кабела – фиг. 13 

 

4. Поставете обратно капака и затегнете винта. 

5. Затворете панела. 

Забележка: 
● Всички захранващи кабели на външното и вътрешното тела трябва да 
бъдат свързани от специалист. 
● Ако дължината на захранващия кабел е недостатъчна, свържете се с 
производителя, за да поискате по-дълъг. Не удължавайте кабела сами. 
● За климатичните системи с електрическо захранване през контакт, 
щепселът трябва да е лесно достъпен след монтаж. 
● За климатичните системи с електрическо захранване без контакт, на 
линията трябва да се монтира предпазител. Предпазителят трябва да е с 
прекъсване на всички полюси, а междуконтактното разстояние трябва да е 
поне 3 mm. 

Стъпка 8: Увийте тръбата 

1. Увийте с изолационна лента тръбния път, кондензната тръба и захранващия кабел – фиг. 14 



2. При увиването оствете малка част от кондензната тръба и захранващия кабел неувити с цел 
по-удобен монтаж. На определено място отделете захранващия кабел към вътрешното тяло, 
след което отделете и кондензната тръба – фиг.15. 
3. Увивайте равномерно. 
4. В края им течната фаза и газовата фаза трябва да са увити по отделно. 
 

 
 
Забележки: 
● Захранващият и контролният кабел не  трябва да се пресичат или прегъват. 
● Кондензната тръба трябва да се увие в дъното. 
 
Стъпка 9: Закачане на вътрешното тяло 
1. Прекарайте увитите тръби през отвора в стената и през декоративния пръстен. 
2. Поставете вътрешното тяло на стойката. 
3. Запълнете и уплътнете празното място между тръбите и отвора с изолационна пяна. 
4. Фиксирайте декоративния пръстен – фиг. 16. 
5. Проверете дали вътрешното тяло е фиксирано здраво за стената – фиг. 17 
 

 
 
Забележка: 
● Не огъвайте кондензната тръба под много голям ъгъл за да не я блокирате. 
 
Монтаж на външно тяло 
Стъпка 1: Монтаж на стойките на външното тяло (изберете стойките на външното тяло) 
1. Изберете мястото за монтаж според структурата на сградата 
2. Фиксирайте стойките на външното тяло с анкери. 
Важно: 
1. Вземете съответните предпазни мерки при монтажа на външното тяло. 
2.Уверете се, че стойките издържат до 4 пъти теглото на външното тяло. 



3. Тялото трябва да се монтира минимум 3 см над пода, за да е възможно монтирането на 
дренаж – фиг. 18. 
4. За тяло с мощност 2300W~5000W са нужни 6 анкера; за тяло с мощност 6000W~8000W са 
нужни 8 анкера; за тяло с мощност 10000W~16000W са нужни 10 анкера. 
 

 
 
Стъпка 2: Монтаж на дренажа (само за тела охлаждане и отопление) 
1. Свържете дренажната тръба на външното тяло както е описано на схемата по-долу. 
2. Свържете дренажния маркуч към дренажния отвор – фиг 19 
 
Стъпка 3: Фиксиране на тялото 
1. Поставете външното тяло на стойките. 
2. Фиксирайте отворите на краката на тялото към стойките – фиг. 20. 

 
Стъпка 4: Свързване на тръбите м/у вътрешно и външно тяло 
1. Свалете дръжката отдясно като развиете винта – фиг. 21. 
2. Отстранете капака на спирателните  кранове, за да достигнете връзките за тръбите – фиг. 22. 
 

 
 
3. Затегнете предварително присъединителната гайка на ръка. 
4. Затегнете присъединителната гайка с динамометричен ключ съгласно таблицата. 

Диаметър на 
гайката 

Сила на 
затягане (N.m) 

Φ 6 15~20 
Φ 9,52 30~40 
Φ 12 45~55 
Φ 16 60~65 
Φ 19 70~75 

 
Стъпка 5: Електрически връзки на външното тяло 



1. Отстранете кабелните скоби; Свържете кабела за захранване и кабела за управление на 
сигнала (само за модели с охлаждане и отопление) към клемите според цвета и фиксирайте с 
отвертка – фиг. 23. 

 
ВНИМАНИЕ: Схемите за окабеляване са само за справка, моля, вижте действителните. 
 
2. Фиксирайте кабела за захранване и кабела за управление на сигнала с 
кабелните скоби (само за модели с охлаждане и отопление) 
Важно: 
● След фиксиране на кабела, издърпайте леко кабела за да проверите дали е 
здраво фиксиран 
● Никога не режете захранващия кабел, за да го удължявате или скъсявате. 
 
Стъпка 6: Положение на тръбите 
1. Тръбите трябва да се поставят близо до стената и по възможност скрити. Мин. радиус на 
огъване на тръбите е 10см. 
2. Ако външното тяло е монтирано над нивото на отвора в стената, трябва да се направи U-
образно огъване на тръбата, преди отвора в стената. Това се прави, за да се предотврати 
навлизане на вода и влага към вътрешното помещение – фиг .24. 

 
Важно! 
(1) Отворът в стената за дренажния маркуч не трябва да е по-високо от изходната тръба за 
конденз на вътрешното тяло. (Както е показано на фиг. 25) 
(2) Наклонете дренажния маркуч леко надолу. Маркучът за източване не трябва да бъде извит, 
повдигнат, нагънат и т.н. (Както е показано на фиг. 26) 
(3) Краят на маркуча за конденз не трябва да е във вода, за да се оттича нормално конденза . 
(Както е показано на фиг. 27) 



 
Стъпка 6: Вакуумиране на тръбите и проверка за течове 
Използвайте вакуумна помпа 
1. Развийте и отстранете капачките на 2-пътния, 3-пътния вентил и сервизния вентил. 
2. Свържете маркуча на вакуум помпата към сервизния вентил. 
3. Пуснете вакуум помпата за 10-15 мин. до достигане на вакуум от -0.1MPa. 
4. Докато вакуум помпата още работи, затворете крана за ниско налягане на помпата. След 
това спрете помпата и оставете така за 1-2 мин. През това време, наблюдавайте дали 
налягането от -0.1MPa ще се запази. Ако налягането се увеличи това означава, че има теч. 
5. Отстранете вакуум помпата, отворете вентилите с помощта на шестограм. 
6. Поставете отново капачките на всички вентили – фиг 28. 

 
Проверка за течове 
1. С детектор за течове: 
Проверете за течове с детектора за течове. 
2. Със сапунена вода: 
Ако нямате наличен детектор за течове, моля, използвайте сапунена вода, за да проверите за 
течове. Използвайте сапунената вода, за проверка на предполагаемото място, като изчакате 
повече от 3 мин. Ако се появят мехурчета това означава, че има теч. 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка след монтаж 
● След монтажа проверете следното: 



Проверете Възможно проявление 
Здраво ли е фиксирана системата. Климатикът вибрира или издава шум 
Направена ли е проверка за 
пропуски? 

Недостатъчна охладителна / 
отоплителна мощност 

Добре ли е положена 
топлоизолацията на тръбите. 

Капене или теч на конденз или 
вода. 

Добре ли се оттича водата. Капене или теч на конденз или вода. 
Съответства ли напрежението на 
електрическата мрежа с 
маркираното върху табелката? 

Авария или повреда в някоя от 
частите. 

Правилно ли са свързани 
захранващите кабели и тръбите? 

Авария или повреда в някоя от 
частите. 

Заземена ли е системата? Токов удар. 
Съответства ли захранващият кабел 
на изискванията и спецификациите. 

Авария или повреда в някоя от 
частите. 

Има ли препятствия пред 
въздушните отвори? 

Недостатъчна охладителна / 
отоплителна мощност 

Почистена ли е добре локацията 
след монтажа? 

Авария или повреда в някоя от 
частите 

Вентилите за газова линия и течна 
Авария или повреда в някоя от 
частите 
Линия отворени ли са изцяло? 

Недостатъчна охладителна / 
отоплителна мощност 

Входът и изходът на тръбите 
покрити ли са добре? 

Недостатъчна охладителна / 
отоплителна мощност 

 
Тестова експлоатация 
1. Подготовка за тестова експлоатация 
● Клиентът е одобрил системата. 
● Запознаване на клиента с основните характеристики на системата. 
2. Метод на тестова експлоатация 
● Включете електрическото захранване, натиснете бутона ON/OFF на дистанционното 
управление, за да стартирате системата. 
● Натиснете бутона MODE за изберете работен режим AUTO, COOL, DRY, FAN и HEAT за да 
проверите дали системата работи коректно. 
● Ако температурата на околната среда е по-ниска от 16°C, климатикът няма да започне 
охлаждане. 


