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Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с 
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го 
прочетете докрай.

Таванно-подов климатик

Превод на оригиналното ръководство

БЪЛГАРСKN
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СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ2

БЪЛГАРСKN

•  Не охлаждайте излишно помещението. Това може да бъде вредно за вашето здраве и
може да доведе до по-голяма консумация на електричество.

•  Не допускайте пряка слънчева светлина; използвайте щори или завеси, когато климатикът
работи.

•  Дръжте вратите или прозорците плътно затворени, когато климатикът работи.
•  Насочвайте въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха

вътре в помещението.
•  Увеличете скоростта на вентилатора, за да охладите или затоплите бързо въздуха в поме-

щението за кратък период от време.
•  Отваряйте редовно прозорците за вентилация, тъй като качеството на въздуха в помеще-

нието може да се влоши, ако климатикът се използва в продължение на много часове.
•  Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прах и замърсявания, събрани

във филтъра, могат да блокират въздушния поток или да отслабят охлаждащите/обезвлаж-
няващите функции.

За вашата документация

Прикрепете вашата касова бележка към тази страница в случай на необходимост да дока-
жете датата на закупуване или за гаранционни цели. Запишете номера на модела и серий-
ния номер тук:

Номер на модела:

Сериен номер:

Можете да ги откриете на етикета отстрани на всеки уред.

Име на търговеца:

Дата на покупката:

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да сведете до минимум консумацията на енергия
при употреба на климатика. Може да използвате по-ефикасно климатика, като спазвате
следните инструкции:

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
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ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
УРЕДА.

Винаги спазвайте следните предпазни мерки за избягване
на опасни ситуации и осигуряване на най-добра работа на
вашия уред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неспазването на указанията може да доведе до сериозно
нараняване или смърт

ВНИМАНИЕ
Неспазването на указанията може да доведе до по-леки нара-
нявания или повреда на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтажът или ремонтите, извършвани от неквалифици-

рани лица, може да доведат до рискове за вас и окол-
ните.

• Информацията, съдържаща се в ръководството, е пред-
назначена за употреба от квалифициран  обслужващ тех-
ник, запознат с процедурите за безопасност и оборудван
със съответните инструменти и измервателни уреди.

• Ако всички инструкции в това упътване не се прочетат вни-
мателно и не се спазват, може да се стигне до неизправ-
ност, повреда на собственост, нараняване на хора и/или
смърт.

Монтаж
• Не използвайте повреден захранващ кабел, щепсел или

контакт.
- В противен случай това може да доведе до пожар или

електрически удар.

!

!

!

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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• За електрическата работа се свържете с търговеца, про-
давача, квалифициран електротехник или официален
сервизен център.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда. Има опас-

ност от пожар или електрически удар.
• Винаги заземявайте уреда.

- Има опасност от пожар или електрически удар.
• Монтирайте панела и капака на пулта за управление ста-

билно.
- Има опасност от пожар или електрически удар.

• Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.
- Неправилното окабеляване или монтаж могат да предиз-

викат пожар или електрически удар.
• Използвайте прекъсвач или предпазител с подходящи

номинални стойности.
- Има опасност от пожар или електрически удар.

• Не променяйте и не увеличавайте дължината на захран-
ващия кабел.
- Има опасност от пожар или електрически удар.

• Не оставяйте климатика да работи дълго време, когато
влажността е много висока и има оставена отворена
врата или прозорец.
- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди

мебелировката.
• Бъдете внимателни, когато разопаковате и монтирате

уреда.
- Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено

внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на конден-
затора и изпарителя.

• За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или с офи-
циален сервизен център.
- Има опасност от пожар, електрически удар, експлозия

или нараняване.
• Не монтирайте уреда на дефектна монтажна стойка.

- Това може да причини нараняване, инцидент или пов-
реда на уреда.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ4
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ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 5

БЪЛГАРСKN

• Уверете се, че здравината на мястото на монтиране не
намалява с времето.
- Ако основата се срине, климатикът може да падне с нея

и да предизвика имуществена щета, повреда на уреда
или нараняване на хора.

Работа
• Не съхранявайте и не използвайте запалими газове или

възпламеними вещества в близост до уреда.
- Има опасност от пожар или повреда на уреда.

ВНИМАНИЕ
Монтаж
• Винаги проверявайте за течове на газ (хладилен агент)

след монтаж или поправка на уреда.
- Ниско ниво на хладилния агент може да доведе до пов-

реда на уреда.
• Монтирайте дренажния маркуч, за да сте сигурни, че во-

дата се оттича правилно.
- Лошото свързване може да причини изтичане на вода.

• Поддържайте уреда нивелиран при монтажа.
- За да избегнете вибрации или изтичане на вода.

• Не монтирайте уреда на място, където шумът или горе-
щият въздух от външното тяло могат да причинят щети
или да смущават спокойствието на съседите.
- Това може да причини проблем на съседите ви.

• Поне двама души трябва да повдигат и транспортират
уреда.
-Избягвайте наранявания.

• Не монтирайте уреда там, където ще бъде пряко изло-
жен на морския вятър (солени пръски).
- Това може да причини корозия на уреда. Корозията,

особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя,
може да причини авария на уреда или неефективна ра-
бота.

!
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7МЕСТА ЗА МОНТАЖ
БЪЛГАРСKN

МЕСТА ЗА МОНТАЖ
Вътрешно тяло
Универсален тип
- Близо до тялото не трябва да има ка-

къвто и да било източник на топлина или
пара.

- Изберете място, където да няма пре-
гради пред уреда.

- Уверете се, че оттичането на конденза
може да се изведе удобно.

- Не монтирайте близо до врата.

- Уверете се, че разстоянието между сте-
ната и лявата (или дясната) страна на
уреда е по-голямо от 20 cm.

- Използвайте метален детектор, за да от-
криете гвоздеи и да предпазите стената
от ненужни повреди.

- Близо до тялото не трябва да има ка-
къвто и да било източник на топлина или
пара.

- Не трябва да има никакви препятствия,
които да пречат на циркулацията на въз-
духа.

- Място, където циркулацията на въздуха
в помещението е добра.

- Място, където може лесно да се осъ-
ществи дренаж.

- Място, където е предвидено огранича-
ване на шума.

- Не монтирайте тялото близо до врата.

- Осигурете разстоянията, посочени със
стрелки, от стената, тавана или други
прегради.

Повече от
20cm

По-високо от 
нивото на очите

Повече от
20cm

R

R

Повече от
20cm

Повече от
20cm

(Монтиране на тавана)

(Подово-стенен монтаж)

Повече от 20cm

Повече от 5cm
Повече от 20cm

Повече от 20cm

Повече от 5cm

Повече от 20cm
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МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

•  Монтирайте тялото хоризонтално,
като използвате нивелир.

•  При монтажа трябва да се внимава
да не се повредят електрическите ка-
бели.

•  Изберете и отбележете позицията на
фиксиращите болтове и отвора за
тръбопровода.

•  След като определите посоката на
дренажния маркуч, решете къде ще е
позицията на фиксиращите болтове;
те трябва да са под лек наклон по по-
сока на оттичането.

•  Пробийте в стената отвор за анкер-
ния болт.

ЗАБЕЛЕЖКА!
• Избягвайте следните места за монтаж.

1. Места като ресторанти и кухни, къ-
дето има значително количество из-
парения от олио и брашно.
Те могат да причинят намаляване на
ефективността на топлобмена или
конденз, както и повреда на дре-
нажната помпа.
В такива случаи трябва да се пред-
приемат следните действия;

• Уверете се, че вентилаторът за про-
ветряване е достатъчен за отвеж-
дане на всички вредни газове от това
място.

• Осигурете достатъчно разстояние от
помещението за готвене за монтажа
на климатика на място, където няма
да всмуква мазни пари.

2. Избягвайте монтаж на климатика на
такива места, където има пръски от
олио или железен прах.

3. Избягвайте места, където се отделя
възпламеним газ.

4. Избягвайте места, където се отде-
лят вредни газове.

5. .Избягвайте места близо до апарати
с високи честоти.

Използвайте вентилатора
за проветряване като
аспиратор с достатъчен
капацитет.Маса за готвене

Климатик

Предвидете
достатъчно
разстояние

ВНИМАНИЕ!

8 МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
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МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 9

БЪЛГАРСKN

Универсален тип
Отворете предния панел
- Развийте петте винта.

- Освободете зъбците в посочените 3 места.

- Издърпайте предния панел.

Сваляне на капака на тръбата и на предния капак
- Издърпайте нагоре страничния капак в

желаната посока на свързване; странич-
ният капак ще се отдели.

- Вземете канала за тръбата от странич-
ния капак.

Свързване на дренажния маркуч
- Махнете гумената тапа от желаната

страна на оттичане.

- Вкарайте дренажния маркуч в дръжката
на ваничката за оттичане и свържете
маркуча, както е показано на фигурата.

След като сте махнали канала за тръ-
бата, отрежете неравността от съобра-
жения за безопасност.

ВНИМАНИЕ!

ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато правите трасе за тръбата през
задната стена, няма нужда да слагате
канал за тръбата.

2

1 3

Зъбец
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Монтиране на монтажната
плоча (стенен монтаж)
Стената, която избирате, трябва да бъде
стабилна и достатъчно здрава, за да се
предотвратят вибрации

- Монтирайте монтажната плоча на сте-
ната с винтовете от тип "A". Ако монти-
рате уреда на бетонна стена,
използвайте анкерни болтове.

• Монтирайте монтажната плоча хоризон-
тално, като подравните централната
линия с нивелир.

- Измерете стената и отбележете централ-
ната линия. Освен това е важно да внима-
вате, когато избирате мястото за
монтиране на монтажната плоча – трасето
на кабелите към контактите обикновено
минава през стените. Пробиването на
отвор в стената за свързване на тръбопро-
вода трябва да се извърши внимателно.

Монтиране на анкерната гайка и
анкерния болт (таванен монтаж)
- Подгответе 4 болта за окачване. (Болтовете

трябва да бъдат с една и съща дължина.)

- Измерете и отбележете позицията на болто-
вете за окачване и канала за тръбопровода.

- Пробийте в тавана отвор за анкерната гайка.

- Поставете гайките и шайбата върху бол-
товете за окачване, за да застопорите
болтовете на тавана.

- Монтирайте здраво болтовете за окач-
ване към анкерните гайки.

- Закрепете конзолите за окачване към
болтовете за окачване (нагласете на око
нивото), като използвате гайки, шайби и
пружинни шайби.

- Нагласете нивото с нивелир в посока от
ляво на дясно и отзад напред, като регу-
лирате болтовете за окачване.

- Нагласете нивото в посоката от горе над-
олу, като регулирате болтовете за окач-
ване. По този начин уредът ще бъде
наклонен надолу, за да се оттича добре.

Затегнете гайката и болта, за да пред-
отвратите падане на тялото.

ВНИМАНИЕ!

Монтажна плоча

Винт, тип "A" 

Монтажна плоча

Ø70mm

Под

70

120

70

Повече от 200
Ø70mm

Заден ляв
тръбопровод

Заден десен
тръбопровод

Болт за
окачване

Канал за
тръбата 

(Ø45)

235

50

100

820

40

ШайбаГайка

Таван

Анкерна гайка

Указание з
канала за
тръбата
(Ø 45)

Макс.
12 mm

Гайка

Болтове за
окачване

Болтове за
окачване

Болтове за
окачване

Болтове за
окачване

ШайбаШайба

Пружинна шайбаПружинна шайба
Конзола за окачванеКонзола за окачване

Шайба

Плоска шайба за M10
(аксесоар)

Плоска шайба за M10
(аксесоар)

Болт за окачване
(W3/8 или M10)

Гайка
(W3/8 или M10)

Гайка
(W3/8 или M10)

Пружинна шайба
(M10)

Болтове за
окачване

Болтове за
окачване

Шайба

Пружинна шайба
Конзола за окачване

10 МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
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МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 11

БЪЛГАРСKN

Информация за монтирането на десния тръбопровод. Спазвайте следните указания.

За левия тръбопровод. Спазвайте след-
ните указания.

- Натиснете в горната страна на скобата. (Ⓐ)

- Бавно превийте тръбопровода надолу. (Ⓑ)

- Огънете тръбопровода към лявата
страна на корпуса.

Директното превиване от дясно на ляво
може да доведе до повреда на тръбата.

Добър пример Лош пример

ВНИМАНИЕ!
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Оттичане от тръбопровода
- За лесно оттичане дренажният маркуч не

трябва да сочи надолу.

- Оттичането от тръбопровода не трябва
да става, както е показано по-долу.

- Уверете се, че сте направили топлинна
изолация на дренажната тръба.

Тест за оттичане
Използвайте следната процедура, за да
тествате работата на дренажната помпа:

- Регулирайте на ръка жалузите за посо-
ката на въздуха нагоре и надолу в хори-
зонтално положение.

- Сипете чаша вода в изпарителя, като из-
ползвате чайник.

- Уверете се, че водата изтича през дре-
нажния маркуч на вътрешното тяло без
течове и излиза през дренажния изход.

Материал за топлоизолация: полиети-
ленова пяна с дебелина над 8 mm.

Наклон надолу

Не повдигайте Събрана вода
за оттичане

Въздух

ВълнообразностОттичане
на вода

Оттичане
на вода

Краят на дренажния
маркуч е потопен
във вода

Оттичане
на вода Канал

Разстояние
под 50 mm

МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО12
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МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 13

БЪЛГАРСKN

Топлоизолация
Използвайте материала за топлоизолация
за тръбата за хладилен агент, който има
отлична термоустойчивост (над 120°C).

Предпазни мерки при условия с висока
влажност: Този климатик е тестван в съот-
ветствие с „Южнокорейските стандартни
условия с мъгла” и е потвърдено, че няма
неизправности. Ако обаче се използва
дълго време в атмосфера с висока влаж-
ност (температура на точка на оросяване:
над 23°C), има вероятност от образуване
на водни капки. В такъв случай добавете
топлоизолационен материал, спазвайки
следната процедура:

- Топлоизолационен материал, който
трябва да се подготви... Адиабатна стък-
лена вата с дебелина от 10 до 20 mm.

- Поставете стъклена вата върху всички
климатици, които се монтират в таванно
пространство.

Свързване на електрическите кабели
Свържете кабелите към клемите на таб-
лото за управление поотделно според
свързването на външното тяло.

Вътрешно
тяло

Топлоизолатор
(аксесоар)

Стягаща лента
(аксесоар)

Тръби за
хладилния агент

1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

• Свързващият кабел, свързан към
вътрешното и външното тяло, трябва
да отговаря на следните специфика-
ции (Гумена изолация, тип H05RN-F,
одобрена от HAR или SAA).

• Ако предоставеният кабел е повреден,
трябва да се смени със специален
кабел или комплект, закупен от произ-
водителя или неговия сервизен агент.

20mm

GN/YL

НОРМАЛНО
НАПРЕЧНО
СЕЧЕНИЕ 0,75 mm² 

ВНИМАНИЕ!
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Използвайте кръгли притискащи клеми за свързване към клемния блок.

Ако не разполагате с нито една от тези части, следвайте дадените по-долу инструкции.
- Не свързвайте кабели с различна дебелина към клемния блок. (Разхлабване на захран-

ващите кабели може да причини прекомерно загряване.)
- При свързване на кабели, които са с една и съща дебелина, направете както е показано

на фигурата по-долу.

- За окабеляването използвайте предназначения за това захранващ кабел и го свържете
добре, след това го укрепете, за да предотвратите упражняване на външно налягане
върху клемния блок.

- Използвайте подходяща отвертка за затягане на клемните винтове. Отвертка с малък
връх ще нарани главата и ще направи правилното затягане невъзможно.

- Прекаленото затягане на клемните винтове може да ги счупи.

Кръгла притискаща клема
Захранващ кабел

Свържете кабелите с 
еднаква дебелина към 
двете страни.

Забранява се 
свързването на два 
кабела към една страна.

Забранява се 
свързването на кабели 
с различна дебелина.

Предпазни мерки при полагане на захранващите кабели

14 МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
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15ТЕСТОВ ПУСК
БЪЛГАРСKN

ТЕСТОВ ПУСК
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ТЕСТОВИЯ ПУСК
- Първоначалното електрозахранване трябва

да осигурява най-малко 90 % от номинал-
ното напрежение. В противен случай кли-
матикът не трябва да се използва.

- За да отмените тестовия пуск, натиснете
който и да е бутон.

ПРОВЕРЕТЕ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ,
КОГАТО МОНТАЖЪТ ПРИКЛЮЧИ
След завършване на работите се уверете,
че сте измерили и записали параметрите
при тестовия пуск и че сте съхранили из-
мерените данни и т.н.

Трябва да измерите стайната и външната
температура, температурата на всмукване
и изпускане, скоростта и силата на вя-
търа, напрежението, тока, наличието на
необичайни вибрации и шум, работното
налягане, температурата на тръбопрово-
дите, налягането при компресия.

Що се отнася до конструкцията и външния
вид, проверете следното.

- Достатъчна ли е циркулацията на въздух?

- Равномерно ли е отводняването?

- Цялостна ли е топлинната изолация (тръбо-
проводи за хладилен агент и за дренаж)?

- Има ли някаква утечка на хладилен агент?

- Работи ли превключвателят за дистанци-
онното управление?

- Дали има някакво неправилно свързване
на проводници?

- Дали клемните винтове не са се разхлабили?

M4......118N.cm{12kgf.cm}
M5......196N.cm{20kgf.cm}

M6......245N.cm{25kgf.cm}
M8......588N.cm{60kgf.cm}

Свързване към електрозахранването
Свържете захранващия кабел към отдел-
ното електрозахранване.
- Необходим е токов прекъсвач.

Работете с тялото в продължение на 15
или повече минути.

Оценка на работата
Измерете температурата на всмуквания и
изпускания въздух.

Уверете се, че разликата между темпера-
турата на всмуквания и изпускания въздух
е повече от 8°C (при охлаждане) или об-
ратно (при отопление).

• За тестовия пуск пуснете първо
охлаждането, дори и през
отоплителния сезон. Ако пуснете първо
отоплението, това води до проблеми с
компресора. След това трябва да се
внимава.

• Направете тестовия пуск за повече от 5
минути без прекъсване. (Тестовият
пуск ще се отмени автоматично след 18
минути) 

Термометър

ВНИМАНИЕ!
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ПРЕДАВАНЕ
Инструктирайте клиента за процедурите
по работа и поддръжка с помощта на ръ-
ководството за работа (почистване на въз-
душния филтър, контрол на
температурата и т.н.).

След проверка на горните условия
подгответе електрическата инстала-
ция както следва:

• Винаги трябва да имате отделно елек-
трозахранване специално за клима-
тика. Що се отнася до начина на
окабеляване, вижте електрическата
схема, отпечатана на вътрешната част
на капака на таблото за управление.

• Поставете прекъсвач между източ-
ника на електрозахранване и тялото.

• Винтовете, които придържат елек-
трическите кабели в кутията с елек-
трически компоненти, могат да се
разхлабят от вибрациите, на които е
подложено тялото по време на транс-
портирането. Проверете ги и се уве-
рете, че са здраво затегнати. (Ако са
разхлабени, това може да доведе до
изгаряне на проводниците.)

• Спецификации на източника на елек-
трозахранване.

• Уверете се, че електрическата мощ-
ност е достатъчна.

• Уверете се, че началното напрежение се
поддържа на повече от 90 % от номинал-
ното, отбелязано на табелката на продукта.

•  Уверете се, че дебелината на кабела
е като указаната в спецификацията
за източниците на електрозахран-
ване. (Обърнете специално внимание
на съотношението между дължината
и дебелината на кабела).

• Винаги поставяйте токов прекъсвач
там, където е мокро или влажно.

• Следните проблеми могат да бъдат пред-
извикани от спадане на напрежението.

- Вибрация на магнитния превключвател,
повреда на контактната точка, изключ-
ване на предпазител, нарушаване на
нормалната работа на защитно устрой-
ство срещу претоварване.

- Не се подава правилна пускова
мощност към компресора.

• Използвайте само 1 дистанционно уп-
равление, което се съдържа във вът-
решното тяло, когато използвате
едновременно вътрешно тяло от касе-
тъчен тип и комбинации от различни
външни тела, както е показано по-долу.

ВНИМАНИЕ!
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17ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
БЪЛГАРСKN

1. Докато е натиснат бутонът FAN SPEED
(Скорост на вентилатора), натиснете
бутона RESET (Нулиране).

2. С бутона TEMPERATURE SETTING
(Настройване на температурата)
настройвате код на функция и стойност
на настройката. (Вижте таблицата с
кодове за настройка от монтажния
техник.)

3. Насочете дистанционното към
вътрешното тяло и натиснете
еднократно бутона ON/OFF (Вкл./Изкл.).

4. Нулирайте дистанционното управление,
за да използвате общия режим на
работа.

ВНИМАНИЕ

Режимът за настройка от монтажния техник е за да се настрои всяка отделна
функция на дистанционното управление.
Ако режимът за настройка от монтажния техник не е настроен правилно, това може
да причини проблеми на уреда, наранявания на потребителя или повреда на
собственост. Режимът трябва да се настрои от правоспособен монтажен техник и
всяко неправоспособно лице, което монтира или променя уреда, трябва да носи
отговорност за резултатите. В този случай не се предоставя безплатен сервиз.

!

°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

Вижте таблицата с кодове за
настройка от монтажния техник на
следващата страница.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
Настройка от монтажния техник – Как се въвежда
режим на настройка от монтажния техник
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Отмяна на режим
Тази функция е налична само за модел H/P с неавтоматично превключване.

Избиране на височина на тавана
Вътрешното тяло, свързано към кабелното дистанционно управление, работи според
настройката от кабелното дистанционно управление.

Групово управление
Тази функция е налична само за групово управление. Не настройвайте тази
функция, освен в случай на групово управление. След като сте настроили груповото
управление на уреда, изключете захранването и го включете отново след 1 минута.

Допълнителен нагревател
Тази функция е налична само за модели, при които е активирана функцията за
допълнителен нагревател.

Настройка от монтажния техник – Таблица с кодове за
настройка от монтажния техник

Таблица за настройване на кодовете от монтажния техник 

№ Функция Код на
функцията Настройка Светодиод на дистанционното

управление

0 Отмяна на
режим 0

0 : Настройка на главно тяло

1 : Настройка на подчинено тяло

1
Избиране на
височина на

тавана
1

1 : Стандартна

2 : Ниска

3 : Висока

4 : Свръхвисока

2

Групово
управление 2

0 : Настройка на главно тяло

1 : Настройка на подчинено тяло

2 : Проверка на главното/подчиненото тяло

Допълнителен
нагревател 2

3 : Настройка на допълнителен нагревател

4 : Отмяна на допълнителния нагревател

5 : Проверка на монтажа на допълнителния нагревател

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ18
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19ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
БЪЛГАРСKN

Настройка от монтажния техник – Настройка на адреса
на централния блок за управление

Настройка от монтажния техник – Проверка на адреса
на централния блок за управление

1. Докато е натиснат бутонът PLASMA (Плазма), натиснете бутона RESET (Нулиране).

2. Насочете дистанционното към вътрешното тяло и натиснете еднократно бутона
ON/OFF (Вкл./Изкл.); вътрешното тяло ще покаже на дисплея настроения адрес.

• Времето и начинът на показване на адреса на дисплея могат да се различават в
зависимост от типа на вътрешното тяло.

3. Нулирайте дистанционното управление, за да използвате общия режим на работа.

1. Докато е натиснат бутонът MODE
(Режим), натиснете бутона RESET
(Нулиране).

2. С бутона за настройване на
температурата настройте адреса на
вътрешното тяло.

• Диапазон на настройка: 00 ~ FF

3. След като сте настроили адреса,
насочете дистанционното към
вътрешното тяло и  натиснете
еднократно бутона ON/OFF (Вкл./Изкл.).

4. Вътрешното тяло ще покаже
настроения адрес за завършване на
настройката на адреса.

• Времето и начинът на показване на
адреса на дисплея могат да се
различават в зависимост от типа на
вътрешното тяло.

5. Нулирайте дистанционното управление,
за да използвате общия режим на
работа.

°C/°F (5 s)

TIME (3 s)
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