ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЛИТ СИСТЕМИ

отоплителна, вентилационна и климатична техника_____________
1303 София, пл.Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел/факс 02/988 01 19, 02/988 07 19
02/986 54 98, 0888/ 35 40 30, e-mail:office@konsim.bg, www.konsim.bg
.

1

MIDEA - СТАЙНА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА – СПЛИТ
Моля прочетете внимателно тази инструкция преди да включите климатика.
Винаги се обръщайте към оторизиран сервиз за извършване на оглед и ремонт на
системата.
Монтажът на климатичната система може да бъде извършен само от оторизиран персонал.
Никога не оставяйте деца да оперират с тази система или, който и да е друг домакински
ел.уред без специален надзор
1. Инструкции за безопасност
За да предотвратите евентуална повреда трябва да спазвата стриктно следните инструкции:
a/ Никога не монтирайтe, демонтирайте или премествайте която и да е част на климатика
сами.
б/ Неправилният монтаж може да предизвика изтичане на вода, електрически удар, пожар.
в/ Производителят не носи никаква отговорност за щети, причинени от неправилен или
неоторизиран монтаж .
г/ Климатикът трябва да бъде инсталиран така, че достъпът до него да бъде възможен.
д/ Включете правилно в електрическата мрежа, в противен случай се излагате на опасност
от ел. шок или пожар на инсталацията
е/ Никога не включвайте или изключвайте климатика чрез контакта на ел. мрежа .
ж/ Не увреждайте и в никакъв случай не използвайте за включване повреден кабел
и/ Ако захранващият кабел е наранен или прекъснат, той може да бъде сменен само от
оторизиран сервиз.
к/ Никога не използвайте за включването на този уред удължител или разклонител.
л/ Никога не пипайте климатика с мокри ръце.
м/ Никога не пъхайте какъвто и да е предмет в жалузите на климатика.
н/ Не се излагайте дълго и директно на студената въздушна струя.
о/ Ако усетите странна миризма ,дим или чуете несвойствен шум от климатика, веднага го
изключете от ел. мрежа или отвъртете бушона.
Когато махнете въздушния филтър на вътрешното тяло, не пипайте с голи ръце металните
части.
Не почиствайте климатика с помощта на вода дори и когато е изключен .
Винаги се грижете да има добра вентилация, когато използвате климатика едновременно с
газова печка или с печка на твърдо гориво.
Когато почиствате климатика винаги предварително го изключвайте от ел. мрежа или
отвъртете бушона.
Никога не поставчйте клетката на домашния си любимец или саксия със стайни цветя на
пряко излагане на въздушната струя на климатика .
Не стъпвайте върху вътрешното тяло и не поставяйте върху тях каквото и да било.
Не си пъхайте ръце между жалузите на вътрешното тяло по време на работа.
Когато няма да използвате климатика дълго време, изключете климатика.
Уверете се, че сте в стабилно положение, преди да пипате климатика при почистване.
Не използвайте климатика за да сушите или охлаждате или сушите дрехи, храна или др.
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Не оставайте климатика да работи, когато е изложен на атмосферни влияния – например
при отворен прозорец.
2. Дистанционно управление и неговите функции
а/ Бутон за превключване на режима. С всяко натискане на бутона режима се сменя
автоматично ( Авто; Охлаждане; Изсушаване; Отопление).
б/ Бутон за скоростта на вентилатора – този бутон се използва за избиране на желаната от
Вас скорост.
в/ Бутон за включване и изключване
г/ Бутон за промяна на температурата
д/ Бутон за промяна на въздушната струя
е/ Бутон за запаметяване на настройките на таймера
ж/ Бутон за нагласяване на часовника
з/ Бутон за заключване
и/ Бутон за изчистване на всички настройки
к/ Бутон за икономия (някои модели нямат тази функция)
л/ Бутон за ON/OFF на таймера
м/ Бутон за сверяване на часовника
н/ Бутон за анулиране на избрана функция
•

Максималното разстояние,
управление е 8м.

•

Когато изберете таймер опцията, вътрешното тяло издава звуков сигнал на
съответното време.

в
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използвате
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3. Сверяване на часовника
Преди да използвате климатика сверете часовника, според инструкциите, посочени по-долу.
Когато сложите батериите часовника е на “0.00” часа и мига.
а/ Натиснете бутона за сверяване на часовника (със стрелките нагоре или надолу). С всяко
натискане на скролера времето се променя с 1минута.
б/ След като стигнете желаното време натиснете ОК. Часовникът спира да мига.
в/ Проверяване на часовника. Натиснете бутон Clock, тогава чевсовникът ще започне да
мига. За да сверите часовника следвайте стъпките по - горе.
4. Заключваща и рестартираща функция
а/ Когато натиснете заключващия бутон всички функции на дистанционното се заключват.
б/ За да изключите тази функция натиснете бутона повторно.
5. Автоматична опция
Когато климатикът е в режим AUTO, тогава уреда променя функциите си според
температурата в стаята. След настройване, тази функция се запазва в миникомпю-търа на
климатика . След всяко включване може да използвате дадени настройки.
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6. Как да настроим автоматична опция
а/ Когато включите климатика, индикиращата лампа на тялото ще започне да мига.
б/ Изберете режим”AUTO”.
в/ Настройте желаната температура. Опцията ще започне след около 3 минути.
г/ За да спрете, натиснете ON/OFF бутона повторно.
Ако автоматичният режим не е подходящ за Вас можете да изберете желаната температура
ръчно.
7. Охлаждане/вентилатор
Режима на климатика се избира с бутон MODE.Изберете например охлаждане и желаната
температура за охлаждане. Можете да изберете и само вентилатор. За да спрете тази
функция натиснете бутон ON/OFF.
8. Премахване на влагата
а/ Натиснете бутона старт .Ще чуете звуков сигнал .
б/ Отворете капачето на дистанционното и изберете режим “премахване на влагата”, чрез
натискане на бутона за опции.
в/ Изберете скоростта на въртене на перката, като имата предвид, че разполагате с 4
скорости - ниска, средна, висока или турболентно. При всяко натискане на бутона променяте
скоростта.
9. Вертикален контрол на въздушния поток
Можете да коригирате посоката
дистанционното управление.

на

изходящия

въздушен

поток

с
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а/ Натиснете бутона старт .Ще чуете звуков сигнал.
б/ Отворете капачето на дистанционното и натиснете бутона на турболентен режим, като
при всяко натискане се променя посоката на излизане на въздушния поток.
в/ Никога не се опитвайте да нагласявате ръчно жалузите на климатика, защото ще го
повредите .
г/ Ръчно се нагласява само посока ляво/ дясно на долните жалузи. Уверете се, че
климатикът е изключен от мрежата, преди да пристъпите към това.
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