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За правилна употреба, моля прочетете и съхранявайте това ръководство.

Проектирано от Cooper & Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com



CE
All the products are in conformity with the following 
European provision:
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electomagnetic Compatibility 2004/108/EC 
ROHS
The products are fulfilled with the requirements in the 
directive 2011/65/EU of the European parliament and of
council on the Restriction of the use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment (EU 
RoHS Directive)
WEEE

DISPOSAL REQUIREMENTS:
Your air conditioning product is marked with this
symbol.This means that electrical and electronic
products shall not be mixed with unsorted 
household waste. Do not try to dismantle the 
system yourself : the dismantling of the air

EUROPEAN REGULATIONS
CONFORMITY FOR THE MODELS
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This product contains fluorinated greenhouse gases covered 
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.
Refrigerant type:R410A
GWP* value:2088
GWP=global warming potential
Please fill in with indelible ink,

          and

on the refrigerant charge label supplied with the product.
The filled out label must be adhered in the proximity of the 
 product charging port (e.g. onto the inside of the stop value 

A  contains fluorinated greenhouse gases covered by the 
Kyoto Protocol
B  factory refrigerant charge of the product: see unit name 
plate
C   additional refrigerant amount charged in the field
D   total refrigerant charge
E   outdoor unit
F   refrigerant cylinder and manifold for charging 

IMPORTANT INFORMATION REGA-
RDING THE REFRIGERANT USED

In accordance with the directive 2012/19/EU of the European
parliament, herewith we inform the consumer about the dis-
posal requirements of the electrical and electronic products.

conditioning system,treatment of the refrigerant, of oil and of
other part must be done by a qualified installer in accordance
with relevant local and national legislation. Air conditioners 
must be treated at a specialized treatment facility for reuse, 
recycling and recovery. By ensuring this product is disposed 
of correctly, you will help to prevent potential negative cons-
equences for the environment and humen health. Please 
contact the installer or local authority for more information. 
Battery must be removed from the remote controller and dis-
posed of separately in accordance with relevant local and 
nationl legislation.

Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol

cover).

Voltage:230VClimate:T1

WARNING:

·If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

·This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced 

physical, sensory or mentao capabilities or lack of experience and knowledge if they have

been given superivision or instruction concering use of the appliance in a safe way and

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and 

·The wiring method should be in line with the local wiring standard.

user maintenance shall not be made by children without supervision.

·The type of connecting wire is H07RN-F.

All the cables shall have got the European authentication certificate. During installation, when the ·connecting cables break off, it must be assured that the grouding wire is the last one to be broken off. 

The breaker of the air conditioner should be all-pole switch; and the distance between its two contacts 

should not be no less than 3mm. Such means for disconnection must be incorporated in the wiring. ·
·Make sure installation is done according to local wiring regulation by professional persons.

··A leakage breaker must be installed.

Make sure ground connection is correct and reliable.

1

- Ако захранващият кабел е увреден, трябва да бъде заменен от производителя, неговият сервизен агент или други 
квалифицирани лица, за да се избегнат рискове
- Този уред може да бъде използван от деца на 8 годишна възраст и повече, както и лица с намелени физически, сетивни 
или ментални способности  или липса на опит и знание ако са наблюдавани или инструктирани относно правилната 
употреба на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистване и 
потребителска поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Метода на свързване трябва да бъде в съответствие с местните стандарти за електрическо подвързване.
- Видът на електрическия кабел е H07RN-F.
- Всички кабели трябва да имат Европейския сертификат за одобрение. По време на инсталация, когато свързващите 
кабели бъдат повредени или скъсани, трябва да се осигури че заземяващия кабел е последният който може да бъде 
прекъснат или увреден.
- Прекъсвачът трябва да обхваща всички полюси, да разделя полюсите на поне 3 mm, и да е свързан с фиксирани кабели. 
При окабеляване трябва да се предвидят такива мерки за защита.
- Осигурете монтажа да бъде извършен според местните регулации за окабеляване от професионалисти. 
- Погрижете се заземяването да е правилно и надеждно.
- Трябва да бъде инсталиран предпазител.

 ВНИМАНИЕ:

Климат: Т1 Волтаж: 230 V
СЕ

Всички продукти са в съответствие със следните 
Европейски регламенти:
- Директивата за нисък волтаж 2006/95/EC
- Електромагнитна съвместимост 2—4/108/EC

Продуктите отговарят на изискванията на директива 
2011/65/EU на Европейския парламент и на съвета за 
Ограничаване на определение Опасни Субстанции в 
Електрическо и Електронно Оборудване (EU RoHS 
Directive)

В съответствие с директива 20-12/19/EU на Европейския 
парламент, с което информираме потребителя за изискванията 
при изхвърлянето на електрически и електронни уреди.

Вашият климатизатор е маркиран с този 
символ. Това означава че електрически и 
електронни продукти не трябва да бъдат 
смесвани с несортирани битови отпадъци. 

Не се опитвайте да демонтирате системата сами: 
демонтажа на климатизационната система, третирането 
на хладилния агент, на маслото и на другите части трябва 
да бъде извършено от квалифициран монтажник в 
съответствие с релевантните местни и национални 
закони. Климатизаторите трябва да бъдат третирани в 
специализирани места за рециклиране, възстановяване 
или повторна употреба. Осигурявайки правилното 
изхвърляне на този продукт, ще помогнете да 
предотвратите, потенциални негативни последствия върху 
околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с 
монтажника или местната власт за повече информация. 
Батерията трябва да бъде свалена от дистанционното 
управление и да бъде изхвърлена отделно в съответствие 
с местните закони.

Този продукт съдържа флуоросъдържащи газове, 
включени в протокола от Киото. Не изпускайте 
хладилния агент свободно в атмосферата.
Хладилен агент тип: R410а
GWP* стойност: 2088
GWP= потенциал за глобално затопляне
Моля попълнете с мастило:
1 – зареденото количество хладилен агент от 
фабриката
2 – допълнителното количество хладилен агент 
заредено на място
и 
1+2 – общото количество хладилен агент
на етикета за хладилен агент, който идва с продукта.
Попълнения етикет трябва да бъде залепен в близост 
до порта за зареждане на машината (например до 
вентила) 

А – съдържа флуоросъдържащи газове покрити от 
протокола от Киото
B – фабрично заредено количество хладилен агент в 
продукта: вижте етикета на продукта
C – допълнително заредено количество хладилен 
агент на място
D- общо количество хладилен агент
F – резервоар и колектор за хладилен агент 

Изисквания за изхвърляне:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
ИЗПОЛЗВАНИЯ ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ
СЪОТВЕТСТВИЕ НА МОДЕЛИТЕ



ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО

1. Код
Използва се за де се избере 
CODE A или B, който ще бъде 
показан на LCD дисплея. Моля 
изберете А.
2.LIGHT бутон
Контролира осветяването на 
LED дисплея на вътрешното 
тяло
3.TIMER бутон (таймер)
4. CLOCK бутон (часовник)
5. SLEEP бутон (сън)
6.TIME бутон (час)

7. MODE бутон (за режим)
8. ON/OFF бутон (включване/изключване)
9. ТIMER ON индикатор (таймера включен)
10. FAN SPEED индикатор (скорост на 
вентилатора)

11. LOCK  индикатор (заключен)
12. SWING индикатор (настройка на 
въздушната струя)
13. SLEEP индикатор (режим сън)
14. Режим работа индикатор

15. Изпращане на сигнал индикатор
16. POWER/SOFT индикатор
17. ТЕМР индикатор за дисплей на 
температурата
18. TIMER OFF индикатор(таймера е 
изключен)
19. CLOCK индикатор час
20. ТЕМР бутон за температура
21. FAN SPEED бутон за настройка на 
скоростта на вентилатора
22. SWING бутон (настройка на 
въздушната струя)
23. HEALTH AIRFLOW бутон – 
здравословен въздушен поток
24. POWER/SOFT бутон
25. SET бутон задай
26. LOCK бутон Ако бъде натиснат, 
другите бутони няма да функционират. 
Натиснете го още веднъж и ще 
отключите другите бутони.
27. RESET бутон. Ако нещо се обърка с 
дистанционното, използвайте остър 
предмет, за да натиснете този бутон, за 
да рестартирате дистанционното 
управление.

1. Махнете капачето на батерията
2. Поставете батериите, както е 
показано. 2хR-03 батерии
3. Осигурете се че поставяте 
батериите в съответствие с + и –
4. Поставете батериите, тогава 
сложете капачето отново

Забележка:
Разстоянието между трансмитера и приемника трябва да 
бъде до 7м без препятствия.  Когато има флуоресцентни 
лампи или безжичен телефон, приемника може да бъде 
възпрепятстван от приемането на сигнали, за това 
разстоянието до тялото трябва да бъде по-малко. Неясен 
дисплей индикира че батериите са изтощени. Моля, 
сменете батериите. Ако дистанционното управление не 
работи нормално, моля свалете батериите и ги поставете 
след няколко минути.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК
Натиснете бутона CLOCK, АМ или РМ мига.
Натиснете “Time+” или “Time-“ за да се зададе правилното време. Всяко 
натискане ще увеличи или намали с 1 минута. Ако бутона се задържи 
времето ще се сменя бързо. След като е потвърдено желаното време, 
натиснете “SET”, “АМ” и “PМ” спират да мигат, докато часовника започне 
да работи.

Препоръка: Свалете батериите в случай, че няма да използвате уреда за дълъг 
период. Ако все още има нещо на екрана след като сте извадили батериите, 
моля натиснете бутона RESET.

Моделите, които са само за охлаждане нямат индикатори и функции 
свързани с отопление. Ако уредът, който сте закупили има функция 
Health –използвайте я. Ако не – моля не обръщайте внимание. 
POWER/SOFT бутон не съществува при 
модели 07к, 09к, 12к

Свързване на тръби и електрически кабели

Кондензен маркуч

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

7. Дисплей

1.Приемник за дистанционното управление. (Бийп сигнал започва, 
когато се приеме сигнал от дистанционното управление)
2.Индикатор за захранване (Свети когато уреда се включи)
3.Индикатор за режим Таймер (свети когато е избрана функция 
Таймер)
4.Индикатор за работен режим ( свети когато компресора е включен)
5.Дисплей за температурата Когато се получи сигнал от 
дистанционното управление, показва зададената температура.

1. Inlet
2. Inlet решетка
3. Въздушен филтър
4. Outlet
5. Хоризонтален жалуз (регулират въздушния поток нагоре и надолу)
6. Вертикални жалузи (регулират въздушния поток наляво и надясно)

Реалната INLET решетка може да варира от тази показана в 
ръководството според закупения продукт.
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РАБОТЕН РЕЖИМ 

Дистанционно управление
1. Включване на тялото
Натиснете бутона ON/OFF на дистанционното управление, 
за да стартира уреда.
2. Избор работен режим
Натиснете бутон MODE. С всяко натискане се сменя 
работния режим както следва:
Дистанционно управление:

3. Избор на температурна настройка
Натиснете TEMP+/TEMP-бутон 
ТЕМР+ С всяко натискане на бутона, температурната настройка се 
повишава с 1 градус, ако се задържи натиснат, температурната 
настройка ще се увеличи бързо
ТЕМР- С всяко натискане на бутона, температурната настройка се 
понижава с 1 градус, ако се задържи натиснат, температурната 
настройка се понижава бързо
Изберете желаната температура
4. Избор на скоростта на вентилатора:
Натиснете бутона FAN SPEED. С всяко натискане, скоростта на 
вентилатора се сменя както следва:
Дистанционно управление:

Климатизаторът работи според избраната скорост на вентилатора.
Когато FAN е зададен на AUTO, климатизатора автоматично регулира 
скоростта на вентилатора според температурата в помещението. 

Авариен режим на работа и тестов режим 

- Използвайте тази функция, само когато 
дистанционното управление е дефектирало или 
изгубено
- Когато е включен суича за авариен режим, се чува 
звук “Пи” веднъж, което означава,че е започнала 
работа.
- В този режим, системата автоматично селектира 
работния режим, охлаждане, отопление или 
вентилация, според температурата в помещението.

Авариен режим

Не е възможна работа в режим DRY

Тестов режим:
Тестовия режим се включва по същия начин, 
както и аварийния.
- Включете в режим тест, когато 
температурата в помещението е под 16˚С, не 
използвайте в нормален режим на работа.
- Задръжте бутона за тестов режим на 
работа за повече от 5 секунди. След като 
чуете звук “Пи” 2 пъти, махнете пръста си от 
бутона: започва работа в режим охлаждане 
със скорост на въздушния поток “Hi”

Реглаж на посоката на въздушния поток:

1. Индикатор за състоянието на въздушния поток

Вертикални жалузи:

Text

2. Настройка ляво-дясно на въздушния поток (ръчен)
Местете вертикалните жалузи, като използвате копчето 
на дистанционното управление на климатизатора, за да 
регулирате посоката наляво или надясно. 

Предупреждения:
- Когато настройвате жалузите на ръка, изключете 
уреда.
- Когато влажността е висока, може да се появи 
конденз на нагнетателния отвор ако всички 
вертикални жалузи са нагласени наляво или надясно
- Препоръчително е в режим COOL или DRY да не 
държите хоризонталните жалузи в най-долната 
позиция, тъй като може да се появи кондензна вода.
Забележка: След рестарт, дистанционното 
управление ще запомни автоматично последните 
настройки на жалузите.

Работен 
режим

Дист.
управл. Диспл. Забележка.

В режим “Auto Operation”, климатизатора автоматично ще 
избере режим на работа Отопление или Охлаждане според 
стайната температура. Когато скоростта на вентилатора е 
задедена на AUTO, климатизатора автоматично ще 
регулира скоростта на вентилатора

Според стайната темепратура

В режим DRY, когато температурата в помещението стане 
по-ниска от температураната настройка +2˚С, 
климатизатора ще заработи на скорост LOW, без значение 
от настройката FAN.

В режим на работа FAN, климатизатора няма да работи в 
режим COOL или HEAT, а само  реижм FAN. AUTO не е 
възможен във FAN режим. Температурните настройки са 
блокирани. В режим FAN, режим SLEEP не може да 
работи. 

Дистанционното управление може да запомни всеки режим на работа. Когато 
стартира следващия път, просто натиснете бутона ON/OFF и уреда ще работи в 
предишния режим.

Основни режими

дист. упрвл.

Стайна
темп. Режим Зададена

темп. Дебит

Дебит
Режим
TIMER

Режим
TIMER

Зададена
темп.

РежимСтайна темп.
(само охл.)
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Работни режими:

Режим “Сън”

Преди да си легнете, можете да натиснете бутон SLEEP и 
уредът ще заработи в режим SLEEP и ще допринесе за по 
–спокоен сън като работи по-тихо.

SLEEP функци:
След като стартирате уреда, задайте 
работното състояние, после натиснете бутон 
SLEEР, като предварително часовника 
трябва да бъде настроен и времето трявба да 
бъде зададено
Работен режим
1.В режим COOL, DRY
1 час след като стартира режим SLEEP, темепратурата ще 
стане с 1 градус по-висока от зададената температурата. След 
още час температурата ще се повиши с още 1 градус. Уредът 
ще работи още 6 часа и тогава спира. Температурата ще бъде 
по-висока от задеданта температура, така че да не е прекалено 
ниска за вашия сън.

2. В режим отопление
1 час след като стартира режим SLEEP, температурата 
ще стане с 2 ˚С по-ниска от зададената. След още час, 
температурата ще се понижи с още 2˚С. След повече от 3 
часа температурата се покачва с 1˚С. Уредът ще работи 
още 3 часа и тогава спира. Температурата е по-ниска от 
зададената температура, но няма да бъде прекалено 
висока за вашия сън.

3. В режим AUTO
Уреда работи и се регулира сам като се 
адаптира към зададените предварително 
настройки за работа.

4. В режим FAN
Няма функция SLEEP.

5. Задайте скоростта на въздушния поток, когато спите. Ако 
скоростта на въздушния поток е висока или средна, преди 
да зададете режим SLEEP, нагласете въздушния поток на 
ниска скорост. Ако скоростта е ниска, няма нужда да 
коригирате нищо.

Забележка: Когато фунцкията TIER е зададена, функцията 
SLEEP не може да бъде активирана. След като функцията 
SLEEP е задедна, ако потребителя стартира функция 
TIMER , фунцкията SLEEP ще бъде деактивирана. 
Машината ще работи според графика зададен от таймера.

POWER/SOFT Режим на работа

(1) POWER режим 
Когато ви трябва бързо затопляне или охлаждане, можете да 
използвате тази функция. В режим Охлаждане, скоростта на 
вентилатора автоматично ще бъде завишена дори и уреда да е в AUTO 
FAN режим. В режим Отопление, скоростта на вентилатора автоматично 
ще бъде завишена до средна, дори и уреда да е в AUTO FAN режим.
(2) SOFT режим
Можете да използвате тази функция, когато е ноебходима тишина за 
почивка или четене. В режим SOFT, скоростта на вентилатора 
автоматично става ниска, дори и уреда да е в AUTO FAN режим.

Забележка:
По време на режим POWER, в режим на бързо затопляне или 
охлаждане, температурната дистрибуция в помещението няма да бъде 
хомогенна. Прекалено дълго време в режим SOFT ще предизивка ефект 
на недостатъчно отопление или охлаждане. 
За да прекратите POWER/SOFT режим натиснете бутона POWER/SOFT 
отново, POWER или SOFT се скрива.

Забележка:
Уреди, които работят само в режим охлаждане нямат индикатори и 
функции свързани с отопление.

Здравословен въздушен поток

1. Натиснете On/Off, за да стартирате
Задайте комфортни работни условия
2. Настройката на функцията Здравословен въздушен поток
(1) Натиснете бутона за здравословен въздушен поток,     се 
показва на екрана. Хоризонтален въздушен поток. Избягвайте 
въздушния поток да попада директно върху тялото.
(2) Натиснете бутона за здравословен въздушен поток отново,    
се показва на екрана. Въздушния поток слиза надолу. 
Избягвайте въздушния поток да попада директно върху тялото 
ви.
3. Отказване на функцията за здравословен въздушен поток. 
Натиснете бутона за здравословен въздушен поток отново, 
уреда продължава да работи с параметрите, зададени от преди 
активирането на функцията за здравословен въздушен поток.
Забележка: Не регулирайте жалузите на ръка. В противен 
случай решетките ще работят некоректно. Ако жалузите не 
работят коректно, спрете за минута и после включете отново, 
регулирайки чрез дистанционното управление.

Забележка:
1.След като зададете функцията за здравословен въздушен 
поток, позицията на жалузите е фиксирана
2. В отопление, е по добре да изберете режима.....
3. В охлаждане е по-добре да изберете режима......
4. В охлаждане и DRY режим, използването на климатизатора 
за дълго време при висока въздушна влажност, може да се 
образува конденз по решетката.

В режим COOL и DRY

режим започва режим спира

темп. настр. уредът спира

В режим HEAT

темп. настр. уредът спира

режим започва режим спира
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РАБОТНИ РЕЖИМИ

1. След като уреда стартира, изберете желаният режим на работа.
2. Натиснете бутона TIMER за да промените режима TIMER. Всеки 
път, в който бутона е натиснат, дисплея се променя, както следва:
Дистанционно управление:

Тогава изберете желаният режим TIMER (TIMER ON или 
TIMER OFF или TIMER ON-OFF) ”ON“ или “OFF“ ще мигне.
3. Натиснете TIME+/TIME- бутоните, за да зададете време. 
Може да се регулира в рамките на 24ч.
4. След като зададете коректното време, натиснете бутона 
SET за да потвърдите “ON” или “OFF” на дистанционното 
управление спират да мигат
5. Откажете режим TIMER
Просто натиснете бутона TIMER няколко пъти докато режимът 
TIMER не спре.

Съвети:
След като смените батериите или е имало проблем с 
електрозахранването, часът трябва да бъде настроен отново.
Дистанционното управление притежава функция за 
запомняне, когато се използва режим TIMER следващия път, 
просто натиснете бутона SET, след като изберете режима на 
работа ако часът е все още настроен правилно. 



Indoor Unit Installation

Driver Torque wrench
(17mm,22mm,26mm)Nipper

Reamer

Hacksaw Pipe cutter

Gas leakage detector or
soap-and-water solution

Hole core drill Flaring tool
Spanner(17,19 and 26mm) Knife

Measuring tape
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- Отвертка    
- Клещи
- Ръчна ножовка за метал
- Бормашина 
- Гаечен ключ               
- Детектор за течове

- Динамометричен ключ 
(17mm,22mm,26mm)
- Тръборез
- Конусна дъска
- Нож 
- Рулетка
- Свредло

• Преди да включите кабела в захранващото гнездо не забравяйте 
да проверите волтажа.
• Уверете се, че параметрите на електрическата мрежа отговарят 
на изискванията на климатичната система (~220-240V/50Hz).
• Свържете коректно фазата, нулата и заземяването към 
захранващия контакт.
• В близост до захранващия кабел на климатизатора трябва да 
има предвиден контакт – не удължавайте кабела като го режете.

• Избраното място трябва да е в състояние да издържи тежестта на 
вътрешното тяло и да не увеличава шума и вибрациите.
• В близост до вътрешното тяло не трябва да има други източници 
на топлина или въздушна струя, които да възпрепятстват 
въздушния поток.
• Изберете мястото на монтаж така, че кондензът да може да се 
отвежда лесно и да не пречинява неудобства на други хора.
• Пред въздушните отвори не трябва да има предмети, които да 
възпрепятстват свободното движение на въздуха.
• Препоръчително е да се избягва монтаж в близост до телевизори, 
радиа, безжични апарати и луминисцентни лампи.
• В случай, че безжичният контролер се монтира на стената – да се 
монтира така, че вътрешното тяло да получава сигнал дори когато 
луминисцентните лампи в помещението са включени.  

Дистанционно 
управление (1бр.)
Батерии R-03 
(2бр.)

Дренажен 
маркуч (1бр.)

Монтажна стойка Филтър за пречистване 
на въздуха (опция)

Пластмасов дюбел (4бр.)
Винтове (4бр.)

Разстоянието между вътрешното тяло и пода трябва да бъде не по-малко от 2м.
Схемата е субективна – може да приложите същите правила за монтаж към поръчаният от вас модел.

Схема за монтаж на вътрешното тяло

Избор на място за инсталация

Избор на тръби

Аксеосари

Източник на захранванеИнструменти необходими за монтаж

Течна фаза
Газова фаза
Течна фаза
Газова фаза
Течна фаза
Газова фаза

повече от 15 см.

повече от 10 см.

повече от 10 см.

Този модел използва хладилен агент

трябва да се внимава
да няма надигане на 
кондензия маркуч

Подреждане за различните
посоки на тръбите

Задно ляво

Ляво Задно 
дясно

Дясно

Отдолу
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Стабилизиране на монтажният панел:

1 Като използвате намиращи се наблизо колони или щурцове  
нивелирайте добре стойката към стената, като временно я закрепите 
с гвоздей.
2 Уверете се, че стойката е добре нивелирана и захванете сигурно 
стойката към стената чрез гвоздея. 
3 Измерете разстоянието до отвора с локация А като използвате 
рулетка.

Важни уточнения при инсталация на вътрешното тяло:
Извадете подложките от лявата и 
дясна страна на вътрешното тяло, 
както е показано на фигурата.

Отстранете двете уплътнения под 
вентилатора, както е указано на 
фигурата.

Отстранете неравностите по повърхността на отворите, за да 
избегнете надрасквания по захранващия кабел след като отстраните 
ръчно  капака на истинския  
отвор за изходящата линия 
в процеса на включване

                                                         (отворите са показани на фигурата). 

• Фиксирайте спрямо странична греда или щурц монтажната греда, която се 
продава отделно,и я закрепете към монтираният монтажен панел.
• Може да използвате указанията в предишната статия “Стабилизиране на 
монтажният панел “ за позицията на отвора в стената.

Пробиване на отвор в стената и монтиране на покритието на тръбния отвор: 

• Направете отвор с диаметър 70mm , който леко да се спуска към външната 
страна на стената, както е показано на изображението.
• Монтирайте накрайника към тръбния отвор и го запечатайте с маджун

 Свързване на вътрешното тяло:

[Изходните тръби в задната част на вътрешното тяло]
• Прекарайте тръбите и дренажния маркуч след това ги закрепете една 
към друга със залепващи лепенки.

[Монтаж в ляво]
• В случай на монтаж от лявата страна отрежете с клещи 
капака за ляво присъединяване.
• В случай на ляво присъединяване извийте тръбите според 
посоката на монтажа към означеният отвор, който е 
маркиран на изолационната лента.

1 Прекарайте дренажния маркуч през отвора на 
изолационната лента на вътрешното тяло
2 Свържете захранващия кабел в задната част на 
вътрешното тяло и го изтеглете отпред и го свържете. 
3 Покрийте лицевата страна на уплътнението с  
импрегнатор и свържете тръбите. Покрийте мястото на 
свързване с изолационна лента и ги прикрепете с лепенка.

• Електрическите кабели и дренажния маркуч трябва да са 
закрепени към тръбата за хладилния агент със защитна лента. 

[Свързване в различни посоки]
• Отрежете с клещи капака за тръби в желаната посока на 
присъединяване и след това извийте тръбата в желаната 
посока според позицията на отвора в стената. Когато извивате 
тръбата внимавайте да не я счупите.
• Предварително свържете електрическия кабел на вътрешното 
тяло и след това издърпайте свързаната към изолационната 
лента свързваща част. 

• Закачете устойчиво вътрешното тяло на горните 
прорези на предния панел. Раздвижете тялото в 
двете посоки, за да се уверите, че е стабилно 
монтирано. 
• За да монтирате тялото върху монтажния панел, 
дръжте тялото под наклон спрямо долната част 
както е показано на схемата и го поставете 
перпендикулярно.

Когато демонтирате вътрешното тяло повдигнете корпуса с ръка, за да се 
освободи основата. След това повдигнете основата навън леко и движете нагоре 
в същата позиция докато се освободи от рамката. Както е показано на схемата. 

Отворете панела, развийте винта на капака 
на клемната кутия и свалете капака.

Електрическо свързване на вътрешното тяло:

Отстраняване на кабелната обувка

Демонтаж на вътрешното тяло

Фиксиране на вътрешното тяло

Свързване на тръбите

След като монтажната планка е фиксирана

Поставяне на монтажната планка

външна страна
вътрешна страна

дупка в стената

стена

отовр за тръби отдясно

отовр за тръби отдолу

фикс. с изолирбанд

отовр за 
тръби отляво

конд. маркуч

изолац. материал
тръби

електрически кабел

планка за
тръбите
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1-Прекарайте кабела  до лявата част на отвора в 
стената, където вече е инсталирана тръбната връзка за 
климатизатора.  
2-Издърпайте кабела от предната страна и свържете 
кабела.

• Прекарайте кабела през задната част на тялото, след това го 
издърпайте от предната част.
• Отпуснете винтовете и свържете захранващия кабел с клемите, 
както е показано на схемата, след това затегнете винтовете. 
• След свързването на кабелите никога не забравяйте да сложите и 
кабелната обувка. 

Когато свързвате кабела внимателно сверете номера на извода за 
външното и вътрешно тяло. Ако свързването не е правилно машината 
няма да работи коректно и това ще доведе до повреда. 

Забележки:

1- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от 
производителя или негов сервизен техник, или от друго квалифицирано 
лице. Типът окабеляване е H05RN-F или H07RN-F
2- Ако предпазителят на платката е счупен, моля заменете го с Т.3.15А/
250VAC (Indoor).
3- Свързването трябва да е съобразено с местният стандарт на 
окабеляване.
4- След инсталация трябва да се осигури лесен достъп до контакта, където 
е инсталиран.
5- Задължително трябва да се монтира прекъсвач (бушон) към веригата и 
той да е включен към фиксирани кабели. Прекъсвачът трябва да обхваща 
всички полюси и разстоянието полюсите му да бъде не по-малко от 3mm. 

• Захранващият контакт трябва да бъде използван само за климатизаторът, без разклонител 
или удължител.
• В случай на монтаж на климатизатора на влажно място моля инсталирайте токов 
прекъсвач.
• При монтажа на прекъсвач се съобразете с  изискванията за неговия капацитет. Той трябва 
да е снабден с магнитен и термичен ключ за защита от късо съединение и прегряване.

Инсталация на захранването:

• Рязането се извършва с помощта на тръборез, а капачките трябва да се 
отстранят. 
• Инсталирайте накрайника и разширете тръбата според типа на разширяващия 
инструмент, както е указано в таблицата.

Рязане и разширяване на тръбите

• Монтирайте дренажния маркуч вертикално надолу.
• Да не се монтира дренажния маркуч както е 
показано по-долу:

• Излейте вода в дренажната вана, и проверете дали тя се 
изтича свободно отвън.
• В случай че монтирания дренажен маркуч е в помещение 
задължително добавете изолация.

Конденз

Маркуча има 
наклон нагоре 
преди да се спусне 
вертикално надолу

Маркуча е 
потопен 
във вода

Маркуча е 
нагънат в 
края

Пролуката до 
земята е 
твърде малка

Маркуча е до 
канавка с 
лоша миризма

Конденз

Проблем с връзката;
Проблем с термистора;
Проблем с платката;

Проблем с EEPROM информацията;
Проблем с EEPROM чипа;
Проблем с платката;

Проблем с комуникацията между 
вътрешното и външно тяло поради 
грешка при свързването;
Проблем с платката;

Преустановена работа заради 
прекъснат кабел вътре в мотора на 
перката;
Преустановена работа заради 
прекъснат кабел  преди мотора на 
перката;
Проблем с вътрешното тяло

Проблем с 
мотора на 
перката на 
вътрешното тяло

Проблем в 
комуникацията 
между външното 
и вътрешното 
тяло

Грешка от 
EEPROM чипа на 
вътрешното тяло

Проблем с датчика 
за топлообмен

Проблем с датчика за 
температура в 
помещението

Анализ и диагностикаОписание на 
проблема

Код на 
грешката

Проверка на инсталацията и тест

Да се обясни на клиента как да работи с 
ръководството за употреба!

Има ли газов теч от тръбите и тръбните връзки?
Има ли изолационна лента при тръбната връзка?
Свързващите кабели на външното и вътрешното тяло стабилно 
свързани ли са с клемите?
Дренажът изведен ли е правилно?
Заземена ли е правилно връзката?
Вътрешното тяло стабилно ли е монтирано?
Съвпада ли волтажът на мрежата с указаният от производителя 
( ~220-240V/50Hz;)?
Има ли шумове?
Осветлението в помещението работи ли нормално?
Климатизаторът охлажда/отоплява ли – работи ли нормално?
Стайният термостат работи ли нормално?

Да се отбележи в полето с „V“ при проверката:

При свързване на кабела преди монтажа на вътрешното тяло

При свързване на кабела след монтажа на вътрешното тяло

Вътрешно тяло

Външно тяло

Кабел за 
свързване

Правилно Неправилно

по-малко от
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Поддръжка    

Задайте подходяща 
температура в помещението.

Не блокирайте входящия и 
изходящия въздушен поток.

Затваряйте прозорците и 
вратите по време на работа на 
климатизатора.

Използвайте ефективно таймера.

Ако климатизатора няма да 
се използва дълго време 
изключете го от главния 
бушон.

Настройвайте оптимално жалузите.

Дистанционно управление: 

Не използвайте вода за почистване на 
контролера- използвайте сух парцал. 
Не използвайте течност за почистване 
на стъкло или други химикали.

Вътрешно тяло: 

Бършете климатизатора като 
използвате мека и суха кърпа. За 
сериозни петна използвайте 
неутрален перилен препарат и вода. 
Изцедете водата от парцала преди да 
почистите, след това избършете 
всичкия перилен препарат.

Не използвайте следните препарати за почистване: 

Бензин, разредители и почистващи 
препарати може да увредят покритието 
на тялото.

Гореща вода над 40˚C (104˚F) може да 
причинят обезцветяване и деформация 
на панела.

Почистване на въздушния филтър:
1. Повдигнете горния панел и демонтирайте 
въздушния филтър - плъзнете копчето за да 
освободите филтъра, след това го изтеглете.
2. Извадете филтъра.
3. Почистете филтъра- използвайте 
прахосмукачка за да отстраните праха или го 
измийте с вода. След като го измиете го 
изсушете на сянка.
4. Монтирайте филтъра – внимавайте за надписа 
FRONT трябва да е отпред. Уверете се че 
филтъра е задържан от стопера. Ако левият и 
десен филтър не са монтирани правилно, това 
може да доведе до дефекти.
5. Затворете капака

1) Отстранете горния панел както е указано на 
картинката.

2) Демонтирайте въздушния филтър- плъзнете копчето за да 
освободите филтъра, след това го изтеглете.

(откачете стария филтър)

3) Монтирайте пречистващия въздушен 
филтър- сложете филтърното платно в 
левия и десен ъгъл на филтърната рамка.

4) Инсталирайте новия въздушен филтър

Внимание: Бялата страна на 
фотокаталитичния въздушен филтър 
трябва да е обърната навън, а черната 
страна трябва да е обърната към устройството. 
Зелената страна на антибактериалния филтър трябва да е 
обърната навън, а бялата страна трябва да е обърната към 
устройството.

5) Затворете външния панел

Забележки: 

-Фотокаталитичният филтър се осветява за определен период от 
време – на 6 мес.
-Антибактериалният филтър може да се ползва дълго време без 
нужда от смяна. През периода на употребата му трябва да 
отстранявате праха периодично от него(чрез прахосмукачка или 
изтупване) в противен случай ще се отрази на работата му.
-Антибактериалния филтър трябва да се държи на хладно и сухо 
място и да се избягва излагането му на директна слънчева 
светлина, в противен случай стерилизиращата му способност ще 
бъде намалена. 

Смяна на въздушния филтър:
(Въздушния филтър е допълнителен аксесоар)

За оптимална употреба на климатизатора 

На всеки 2 
седмици

Подходяща 
темп.
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Моля обръщайте се към търговски/сервизен магазин за монтаж! Не се опитвайте да монтирате 
климатизатора сами защото неправилната работа може да доведе до токов удар, пожар или изтичане 
на вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Когато усетите миризма на пушек незабавно 
спрете работата на устройството и се свържете с 
гаранционната поддръжка.

Използвайте 
подходящ 
източник на 
енергия с 
бушон.

Проверете правилната 
инсталация на дренажа

Включете захранващия кабел 
плътно докрай!

Използвайте подходящия  
волтаж – ~220-240V/50Hz;

Забрана:
1 Не удължавайте  захранващия кабел и не го 
включвайте наполовина
2 Не инсталирайте на място, на което има дори 
малка възможност за теч на запалим газ около 
климатизатора
3 Не излагайте на влага или пара

Забрана: Не включвайте 
захранващия кабел в разклонител! 

Забрана: Погрижете се да пазите 
захранващия кабел от наранявания!

Забрана: Не възпрепятствайте входящия и 
изходящ въздушен поток. 

Забрана: Не включвайте/
изключвайте климатизатора от 
захранващия кабел.

Забрана: Не насочвайте въздушния 
поток директно към възрастни хора 
и деца.

Не се опитвайте да 
ремонтирате сами 
климатизатора. 

Заземете устройството. 

Забрана: Не използвайте за съхранение 
на храна, произведения на изкуството, 
прецизна техника или култивация 

Внимание:
Проветрявайте редовно, особено ако в 
помещението се използват уреди на газ. 

Забрана: Не докосвайте 
превключвателя с мокри ръце.. 

Забрана: Не инсталирайте в близост до 
камини или други отоплителни уреди!

Забрана: Проверете дали стойката за 
външното тяло е в добро състояние. 

Забрана: Не изливайте вода в 
устройството при почистване. 

Забрана: Не  поставяйте животни или 
растения на пътя на въздушния поток.

Забрана: Не поставяйте нищо върху 
външното тяло и не се катерете върху 
него.

Забрана: Не поставяйте вази с цветя 
или съдове с вода върху климатизатора.  

Предупреждения

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Cooling
Indoor

Maximum:D.B/W.B
Minimum:D.B/W.B

Maximum:D.B/W.B
Minimum:D.B/W.B

Outdoor

Outdoor

Indoor
Heating

32oC/23oC

24oC/18oC
oC/-8oC

43oC/26oC
18oC
27oC

21oC/15oC
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Отстраняване на проблеми

Проверка 
за 
нормална 
работа

Явление Причина

Климатизатора 
не се рестартира 
автоматично.

-Когато устройството е спряно, то няма 
да се рестартира незабавно- трябва да 
изтекат 3 мин. за защита на системата.
-Когато захранващия кабел е изваден и 
след това включен, защитния  кръг ще 
работи 3 мин.  за да защити 
устройството.

Чува се шум
-По време на работа или когато е 
изключен може да се чуе свистящ или 
бълбукащ звук. През първите 2-3 мин.  
след включване този шум може да бъде 
забележим (генерира се от 
циркулацията на хладилния агент).
-По време на работа може да се чуе 
пукащ звук. Този звук се генерира при 
температурни изменения от свиването и 
разширяването на корпуса.
-Ако има силен шум на въздушния поток 
при работа с климатизатора, въздушния 
филтър може да е твърде замърсен. 

Климатизатора 
излъчва 
миризма

-Това е защото климатизатора циркулира 
въздух от помещението и може да 
излъчва миризма на мебели, цигари, боя и 
др.

Климатизатора 
изпуска мъгла или 
пара

-По време на охлаждащия или отопляващ 
процес вътрешното тяло може да изпуска 
мъгла. Това се дължи на внезапното 
охлаждане на вътрешния въздух.

В режим 
изсушаване не 
може да се 
смени скоростта 
на вентилатора

В режим изсушаване, когато стайната 
температура стане по-ниска от 
настроената температура с +2˚C, 
климатизатора ще работи с прекъсване 
при ниска скорост според настройката на 
вентилатора.
-Включен ли е захранващият кабел?
-Има ли проблем с тока?
-Бушона изгорял ли е?

-Сух ли е филтъра? Той трябва да се 
почиства на всеки 15 дни.
-Има ли някакви предмети 
възпрепятстващи входящия/изходящ 
въздушен поток. 
-Правилно ли е зададена 
температурата?
-Има ли отворени прозорци по време 
на работа на климатизатора?
-Има ли твърде много източници на 
топлина или твърде много хора в 
стаята по време на охлаждащия 
процес?

Недостатъчно 
охлаждане

Предупреждения

• Не възпрепятствайте или покривайте решетката на 
климатизатора. Не докосвайте с пръсти и не поставяйте 
каквито и да е предмети в жалузите.

• Този уред може да се използва от деца над 8-годишна 
възраст и от лица с ограничени физически, сензорни и 
умствени възприятия или такива с липса на опит и 
познания, само ако са с придружител или са 
инструктирани относно безопасната експлоатация на 
уреда и са наясно с възможните опасности.

Спецификации:
• Хладилният цикъл е защитен от течове.
Машината се адаптира при следните условия:
1.Препоръчителна температура на околната среда:

2. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да 
бъде заменен от производителя, негов сервизен 
представител или квалифициран персонал.
3. Ако предпазителя на платката на вътрешното тяло е 
счупен трябва да се смени с тип T.3.15A/250V.  Ако 
предпазителя на външното тяло е счупен трябва да се 
смени с тип T.25A/250V.
4. Окабеляването трябва да е съобразено с местния 
стандарт.
5. След инсталация трябва да има лесен достъп до 
захранващия кабел.
6. Изразходваните батерии трябва да се изхвърлят на 
подходящи места.
7. Климатизаторът не бива да се използва от деца или 
хора с умствени недъзи без наблюдение. 
8. Малки деца не бива да си играят с климатизатора.
9. Моля използвайте правилният щепсел, който пасва на 
ел. мрежа.
10. Захранващият кабел и щепсела трябва да отговарят 
на изискванията на ел. мрежа.
11.С цел да се защити климатизатора, моля изключвайте 
от управлението климатизатора, поне 30 сек. преди да го 
изключите от ел. мрежа.

Забележка: Преди да се обадите в сервиз, моля извършете 
следните проверки:

*COOPER & HUNTER постоянно работи, за да подобрява своите продукти
и в тази връзка инфомрацията в това ръководство е обект на промяна без предварително уведомление.


