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Оригинални инструкции

Благодарим ви, че закупихте климатика на TOSHIBA.
Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство на потребителя, преди да използвате 
климатика.
• Непременно се снабдете с “Ръководство на потребителя” и “Ръководство за монтаж” от 
производителя (или от доставчика).

• Молба към производителя или доставчика
• Моля, обяснете ясно съдържанието на ръководство на потребителя и го предайте.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R410A
Този климатик използва безвреден за околната среда хладилен агент R410A.

Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст 
и лица с намалени физически, сетивни или умствени 
способности или нямащи съответния опит и познания, ако 
са наблюдавани и инструктирани относно безопасното 
използване на уреда и разбират съответните рискове. 
Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и 
потребителска поддръжка не трябва да се извършва от деца 
без наблюдение.

Моля, прочетете внимателно и се уверете, че разбирате тези инструкции, тъй като те съдържат важна 
информация, която съответства, на Директивата относно машините (Directive 2006/42/EC).

Общо наименование: Климатик

Определение за квалифициран монтажник или квалифициран сервеизен специалист
Климатикът трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани монтажник 
или квалифициран сервизен специалист. Ако трябва да се изпълнят някои от тези действия, поискайте да ги 
извърши квалифициран монтажник или квалифициран сервизен специалист. 
Квалифициран монтажник или квалифициран сервизен специалист означава сътрудник, който има 
квалификациите и познанията, изброени в таблицата по-долу.

Сътрудник Необходими квалификации и познания

Квалифицирани 
монтажник (*1)

• Квалифицираният монтажник е лице, което монтира, поддържа, премества и демонтира 
климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation. Той трябва да е обучен да монтира, 
поддържа, премества и демонтира климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation 
или, като алтернатива, да бъде инструктиран да извършва тези операции от обучено лице 
или лица и по този начин да притежава в достатъчна степен познанията, свързани с тези 
операции

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за извършва на електротехническите 
дейности, свързани с монтажа, преместването или демонтажа, притежава съответните 
квалификации за тези електротехнически дейности, както се изисква от местните 
закони и нормативни актове, и е обучен за изпълнение на електротехнически дейности 
по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, като алтернатива, е 
инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции..

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за боравене с хладилния агент и 
полагането на тръбите, свързани с монтажа, преместването или демонтажа, притежава 
съответните квалификации за тези дейности, както се изисква от местните закони и 
нормативни актове, и е обучен за боравене с хладилен агент и полагане на тръбите 
на климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, като алтернатива, е 
инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният монтажник, който има разрешение за работа на високо, е обучен за такава 
дейност по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, като алтернатива, 
е инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

Квалифициран 
сервизен 
специалист (*1)

• Квалифицираният сервизен специалист е лице, което монтира, ремонтира, поддържа, 
премества и демонтира климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation. Той трябва 
да е обучен да монтира, поддържа, ремонтира, премества и демонтира климатиците, 
произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, като алтернатива, да бъде инструктиран 
да извършва тези операции от обучено лице или лица и по този начин да притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за извършване на 
електротехническите дейности, свързани с монтажа, ремонта, преместването или 
демонтажа, притежава съответните квалификации за тези електротехнически дейности, 
както се изисква от местните закони и нормативни актове, и е обучен за изпълнение на 
електротехнически дейности по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, 
като алтернатива, е инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин 
притежава в достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за боравене с хладилния 
агент и полагането на тръбите, свързани с монтажа, ремонта, преместването или демонтажа, 
притежава съответните квалификации за тези дейности, както се изисква от местните 
закони и нормативни актове, и е обучен за боравене с хладилен агент и работа по тръбите 
на климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, като алтернатива, е 
инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин да притежава в 
достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.

• Квалифицираният сервизен специалист, който има разрешение за работа на високо, е 
обучен за такава дейност по климатиците, произведени от Toshiba Carrier Corporation, или, 
като алтернатива, е инструктиран по тези въпроси от обучено лице или лица и по този начин 
притежава в достатъчна степен познанията, свързани с тези операции.
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Определение за лични предпазни средства
При транспортиране, монтаж, поддръжка, ремонт или демонтаж на климатика носете предпазни ръкавици и 
защитно работно облекло.
Освен тази обичайна защитна екипировка носете и описаната по-долу защитна екипировка, когато 
изпълнявате специализираните дейности, посочени в следната таблица.
Неизползването на подходяща защитна екипировка е опасно, защото това ви прави по-податливи на 
нараняване, изгаряне, електрически удар и други физически наранявания.

Извършвана 
дейност Необходими предпазни средства

Всички дейности
Защитни ръкавици
Защитно работно облекло

Електрически 
дейности

Защитни ръкавици за електротехници
Изолационни обувки
Облекло, предпазващо от електрически удари

Работа на високо 
(50 cm или повече) Каски , използвани в промишлеността

Транспортиране на 
тежки предмети Обувки с допълнителни защитни бомбета

Ремонт на външното 
тяло Защитни ръкавици за електротехници

Предупредителните знаци описват важни въпроси, свързани с безопасността, с цел предотвратяване на 
нараняване на потребител или други лица, както и щети на имущество. Моля, прочетете това ръководство, 
след като разберете съдържанието по-долу (значението на предупредителните знаци) и спазвайте 
описанието.

Предупредителен знак Значение

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва, че неспазването на указанията в предупреждението може да доведе до 
тежко телесно нараняване (*1) или смърт при неправилно боравене с продукта.

 ВНИМАНИЕ
Показва, че неспазването на указанията в предупреждението може да доведе 
до леко нараняване (*2) или материални щети (* 3) при неправилно боравене с 
продукта.

*1:  Тежко телесно нараняване означава ослепяване, контузия, изгаряния, токово 
удар, счупване на кост, отравяне и друго нараняване, което има последствия и 
изисква престой в болница или продължително амбулаторно лечение.

*2:  Леко телесно нараняване означава нараняване, изгаряния, токов удар и други 
наранявания, които не изискват хоспитализация или дългосрочно амбулаторно 
лечение.

*3:  Материални щети означава щети, засягащи сгради, имущество, добитък и 
домашни любимци.

 Предупредителни знаци на климатика

Предупредителни знаци Описание

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
Изключете всички (отдалечени) източници на ел. захранване преди 
техническо обслужване.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движещи се части.
Не работете с уреда, ако решетката е свалена.
Спрете уреда преди техническо обслужване.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ВНИМАНИЕ

Части под висока температура.
При сваляне на този панел има опасност от изгаряне.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

ВНИМАНИЕ

Не докосвайте алуминиевите ребра на уреда.
Това може да доведе до нараняване.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИЗБУХВАНЕ
Преди да започнете работа, отворете сервизните вентили, в противен 
случай възниква опасност от експлозия.

CAUTION

Do not climb onto the 
fan guard. 
Doing so may result in injury. 

ВНИМАНИЕ

Не се покатервайте върху предпазителя на вентилатора.
Това може да доведе до нараняване.

– 2 –3-BG 4-BG



1 Предпазни мерки за безопасност
Производителят не носи никаква отговорност за повреда, 
настъпила поради неспазване на указанията в това 
ръководство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Общи
• Преди да включите климатика, прочетете внимателно 
ръководството на собственика. Има много важни неща, 
свързани с ежедневната работа, които трябва да запомните.

• Помолете монтажът да бъде извършен от доставчика или 
специалист. Само квалифициран монтажник (*1) е в състояние 
да монтира един климатик. Ако климатикът се монтира от 
неквалифицирано лице, това може да доведе до проблеми като 
пожар, токов удар, нараняване, теч на вода, шум и вибрации.

• Не използвайте хладилен агент, различен от посочения, за 
добавка или замяна. В противен случай може да възникне 
необичайно високо налягане в цикъла на охлаждане, което 
да доведе до повреда или експлозия на продукта или до 
физически наранявания.

• Не монтирайте външни тела на места, в които звукът от 
работата им може да причини смущение.

• Този уред е предназначен за използване от специалисти или 
обучени потребители в магазини, в леката промишленост или 
за търговска употреба от обикновени хора.
Транспортиране и съхранение
• При пренасяне на климатика носете обувки с допълнителни 
защитни бомбета, предпазни ръкавици и друго защитно облекло.

• При пренасяне на климатика не го дръжте за лентите около 
кашона, в който е опакован. Можете да се нараните, ако тези 
ленти се скъсат.

• При нареждане на куп на опаковъчните кашони за съхранение 
или транспортиране обърнете внимание на предупрежденията, 
написани върху тях. Неспазването на предупрежденията може 
да доведе до деформиране на опаковките.

• Климатикът трябва да бъде транспортиран в стабилно 
състояние. Ако детайл на изделието е счупен, се обърнете към 
доставчика си.

Монтаж
• Единствено квалифициран монтажник (*1) или квалифициран 
сервизен специалист (*1) има право да извършва електрически 
работи по климатика. При никакви обстоятелства тези работи 
не трябва да се извършват от неквалифицирани лица, тъй като 
неправилното им извършване може да доведе до токов удар и/
или утечки на електричество.

• След приключване на монтажа монтажникът трябва да ви 
обясни положенията на централния прекъсвач. В случай на 
възникване на неизправност в климатика поставете прекъсвача 
на веригата в положение OFF (Изкл.) и се свържете със 
сервизен специалист.

• Когато климатикът се монтира в малко помещение, трябва 
да предприемете подходящи мерки, за да се гарантира, че 
концентрацията на изтичащия хладилен агент не превишава 
критичното ниво. Посъветвайте се с търговеца, от когото сте 
закупили климатика при прилагане на мерките. Натрупването 
на висока концентрация на хладилен агент може да доведе до 
недостиг на кислород и причиняване на злополука.

• Не монтирайте уреда на място, на което има опасност от 
експлозия на запалими газове. Ако около уреда изтече и се 
натрупа запалим газ, може да възникне пожар.

• Използвайте определените от фирмата изделия за отделно 
закупуваните детайли. Използването на непосочени продукти 
може да доведе до пожар, токов удар, теч на вода или 
други повреди. Монтажът трябва да бъде извършен от 
професионалист.

• Проверете дали заземяването е изпълнено правилно.
Работа
• Преди да отворите смукателната решетка на вътрешното тяло 
или сервизния панел на външното тяло, поставете прекъсвача 
в изключено положение (OFF). Ако не поставите прекъсвача в 
изключено положение, се излагате на опасност от токов удар 
при допир до вътрешните части. Единствено квалифицирани 
монтажници (*1) или квалифицирани сервизни специалисти 
(*1) могат да свалят смукателната решетка на вътрешното 
тяло или сервизния панел на външното тяло и да извършват 
необходимите действия.

• В климатика има зони с високо напрежение и въртящи се 
части. Поради опасността от токов удар или от захващане 
на пръстите ви или на предмети във въртящите се части, 
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не сваляйте смукателната решетка на вътрешното тяло 
или сервизния панел на външното тяло. Когато трябва да 
се извърши дейност, налагаща свалянето на тези части, се 
свържете с квалифициран монтажник или квалифициран 
сервизен специалист.

• Не местете и не ремонтирайте сами нито едно от устройствата. 
Тъй като в устройството има части с високо напрежение, 
можете да получите токов удар при сваляне на капака и 
отваряне на основното устройство.

• Използвайте опора с височина, по-голяма от 50 см, за 
почистване на филтъра на вътрешното тяло или за извършване 
на подобни дейности, изискващи работа на високо. Тъй като 
има опасност от падане от опората и нараняване при работа 
на високо, този вид дейност не трябва да се извършва от 
неквалифицирани лица. При необходимост от извършване на 
такава дейност не го правете сами, а помолете квалифициран 
монтажник или квалифициран сервизен специалист да я 
извърши вместо вас.

• Не докосвайте алуминиевите ребра на външното тяло. 
В противен случай може да се нараните. Ако трябва да 
се докоснат ребрата, не го правете сами, а се свържете 
с квалифициран монтажник или квалифициран сервизен 
специалист.

• Не се покатервайте или поставяйте предмети върху външното 
тяло. Може да паднете или предметите да паднат от външното 
тяло и да причинят нараняване.

• Не поставяйте горивни уреди на места, които са директно на 
пътя на въздушната струя от климатика, тъй като това може да 
доведе до влошено горене.

• Проветрявайте добре стаята, когато климатикът работи с уред 
с горене в същото място. Лошата вентилация може да доведе 
до липса на кислород.

• Когато климатикът се използва в затворено помещение, 
осигурете достатъчна вентилация на помещението. Лошата 
вентилация може да доведе до липса на кислород.

• Не излагайте тялото си директно на хладен въздух 
продължително време и не се охлаждайте прекомерно. 
Това може да доведе до влошено физическо състояние и 
здравословни проблеми.

• Никога не бъркайте в отворите за всмукване или изпускане 
на въздух с пръст или пръчка. Това може да доведе до 
нараняване, тъй като вентилаторът се върти с високи обороти 
във вътрешността на тялото.

• Обърнете се към магазина, откъдето сте купили климатика, ако 
климатизирането на въздуха (охлаждане и отопление) не се 
извършва, както трябва, тъй като причината за това може да 
е теч на хладилен агент. Сверете подробностите по ремонта с 
квалифицирано лице от сервиза (*1), когато ремонтът включва 
допълнителна смяна на хладилния агент.

• Преди почистване спирайте работата на климатика и 
изключвайте прекъсвача. В противен случай има опасност от 
нараняване, тъй като вентилаторът се върти с високи обороти 
във вътрешността на тялото.
Ремонти
• Ако забележите нещо нередно в работата на климатика 
(като например дисплей за грешка, миризма на изгоряло, 
необичайни звуци, климатикът не охлажда или не топли или 
пък течове на вода), не го докосвайте, а поставете прекъсвача 
в изключена позиция (OFF) и се свържете с квалифициран 
сервизен персонал. Предприемете необходимите стъпки да 
гарантирате, че захранването няма да бъде включено до 
пристигането на квалифициран сервизен персонал (например, 
като поставите знак “Не пипай! Повреда”), докато не пристигне 
квалифицираното техническо лице. Ако продължите да 
използвате климатика въпреки конкретната нередност, това 
може да доведе до задълбочаване на механичните проблеми, 
токов удар и други повреди.

• Ако откриете, че решетката на вентилатора е повредена, не 
се доближавайте до външното тяло, а поставете прекъсвача 
на веригата в положение OFF (ИЗКЛ.) и се свържете с 
квалифициран сервизен специалист (*1), за да бъде извършен 
ремонт. Не поставяйте прекъсвача в положение ON (ВКЛ.), 
преди да завърши ремонтът.

• Ако установите, че има опасност от падане на вътрешното 
тяло, не се доближавайте до него, а поставете прекъсвача 
на веригата в положение OFF (ИЗКЛ.) и се свържете с 
квалифициран монтажник или квалифициран сервизен 
специалист, който да извърши повторен монтаж на тялото. Не 
поставяйте прекъсвача в положение ON (ВКЛ.) до приключване 
на повторния монтаж на уреда.

• Ако установите, че има опасност от падане на външното 
тяло, не се доближавайте до него, а поставете прекъсвача 
на веригата в положение OFF (ИЗКЛ.) и се свържете с 
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квалифициран монтажник или квалифициран сервизен 
специалист, който да извърши поправка или повторен монтаж 
на тялото. Не поставяйте прекъсвача на веригата в положение 
ON (Вкл.) до приключване на поправката или повторния 
монтаж.

• Не модифицирайте уреда. Неспазването на това може да 
доведе до пожар, токов удар и др.
Преместване
• При необходимост от преместване на климатика на друго 
място не извършвайте преместването сами, а се свържете 
с квалифициран монтажник или квалифициран сервизен 
специалист. Неправилното извършване на преместването на 
климатика може да доведе до токов удар и/или пожар.

(*1) Вижте “Определения за квалифициран монтажник или 
квалифициран сервизен специалист.”

 ВНИМАНИЕ
За изключване на уреда от главното електрозахранване
• Този уред трябва да бъде свързан към главното захранване 
чрез превключвател с разстояние между контактите поне 3 мм.
Монтаж
• Прекарайте дренажния маркуч по сигурен начин, за да си 
осигурите перфектно оттичане. Лошото оттичане може да 
предизвика наводнение в дома ви и да доведе до намокряне на 
мебелите.

• Задължително свържете климатика към отделно захранване 
с посоченото номинално напрежение, в противен случай той 
може да се повреди или да предизвика пожар.

• Проверете дали външното тяло е закрепено към основата. В 
противен случай има опасност от падане на телата или други 
злополуки.
Работа
• Не използвайте климатика за специални цели, като съхранение 
на хранителни продукти, прецизни инструменти или предмети 
на изкуството, отглеждане на животни, в автомобил, морски 
съд.

• Не докосвайте превключвателите с мокри пръсти, в противен 
случай може да получите токов удар.

• Ако климатикът няма да бъде използван сравнително дълго 
време, изключете главния превключвател или прекъсвача на 
веригата за по-голяма безопасност.

• За да може климатикът ви да работи с оригиналните си 
технически характеристики, той трябва да функционира в 
диапазона на работната температура, посочен в указанията. В 
противен случай може да се получи неизправност или изтичане 
на вода от него.

• Не допускайте в дистанционното управление да попадне 
течност. Не разливайте върху него сок, вода или друг вид 
течност.

• Не мийте климатика. Неспазването на това може да доведе до 
токов удар.

• Проверете дали монтажната основа и останалото оборудване 
не са се влошили след продължителен период от време. 
Оставянето им в такова състояние може да причини падане на 
тялото и причиняване на нараняване.

• Не оставяйте запалими спрейове или други запалими 
материали близо до климатика и не пръскайте запалими 
аерозоли директно към климатика. Те може да се запалят.

• Преди почистване спирайте работата на климатика и 
изключвайте прекъсвача. В противен случай има опасност от 
нараняване, тъй като вентилаторът се върти с високи обороти 
във вътрешността на тялото.

• Не поставяйте съд с вода, като ваза например, върху тялото. 
Може да възникне навлизане на вода в тялото, което да 
причини влошаване на електрическата изолация и да доведе 
до токов удар.

• Помолете почистването на климатика да бъде извършено 
от доставчика. Почистването на климатика по неправилен 
начин може да причини повреда на пластмасовите детайли, 
нарушаване на изолацията на електрическите или други 
детайли и да доведе до неизправност. В най-лошия случай 
може да последва теч на вода, токов удар, отделяне на дим и 
пожар.

• Не мийте климатиците с уреди за миене под налягане. Утечки 
на електричество може да предизвикат токов удар или пожар.
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 ■Вътрешни тела, които могат да се свържат

Тип модел: Наименование на модела:

4-пътна касета MMU-UP✱✱✱✱H✱
Компактна 4-пътна касета MMU-UP✱✱✱✱MH✱
2-пътна касета MMU-UP✱✱✱✱WH✱

1-пътна касета
MMU-UP✱✱✱✱YHP✱
MMU-UP✱✱✱✱SH✱

Канален за скрит монтаж, стандартен MMD-UP✱✱✱✱BH✱
Канален за скрит монтаж, с високо 
статично налягане MMD-UP✱✱✱✱H✱
Канален с тънък профил MMD-UP✱✱✱✱SPHY✱
Таванен тип MMC-UP✱✱✱✱H✱
Изправен на пода шкаф MML-UP✱✱✱✱H✱
Подов за скрит монтаж MML-UP✱✱✱✱BH✱
Подов MMF-UP✱✱✱✱H✱

Всмукване на свеж въздух
MMD-UP✱✱✱✱HFP✱
* За повече информация относно тези модели прочетете 
ръководствата на собственика, предоставени с вътрешните тела.

Топлообменник въздух-въздух с блок за 
директно изпарение

MMD-VN✱✱✱HEXE✱
* За повече информация относно тези модели прочетете 
ръководствата на собственика, предоставени с вътрешните тела.

За високостенен монтаж
MMK-UP✱✱✱✱HP✱
* За повече информация относно тези модели прочетете 
ръководствата на собственика, предоставени с вътрешните тела.

Конзола
MML-UP✱✱✱✱NHP✱
* За повече информация относно тези модели прочетете 
ръководствата на собственика, предоставени с вътрешните тела.

Модул за гореща вода
MMW-UP✱✱✱✱LQ✱
* За повече информация относно тези модели прочетете 
ръководствата на собственика, предоставени с вътрешните тела.

2 Наименование на частите
 ■ Външно тяло

Изходящ отвор за въздух
При охлаждане излиза топъл 
въздух, а при отопляване - 
студен.

Съединител на тръбата за 
хладилен агент
Свързващ клапан вътре.

Входящ отвор за въздух
Разположен от трите 

страни

Винт за заземяването
Намира се върху 
електрическия 

управляващ блок.

NFC етикет
NFC : Комуникация в близко 
поле

Отвор за захранващия 
проводник

 ■ Вътрешно тяло

 Тип 4-пътна касета
MMU-UP✱✱✱✱H✱

Изпускателни жалузи
Контролират посоката на 
изпускания въздух.

Копче
Отваряне/затваряне на 
решетката за обратен въздух.

Решетка за обратен въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Винт за заземяването
Намира се върху електрическия 
управляващ блок.
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 Компактен 4-пътен касетъчен тип
MMU-UP✱✱✱✱MH✱

Кукичка
Отваряне/затваряне на 
решетката за обратен въздух.

Винт за заземяването
Намира се върху електрическия 
управляващ блок.

Изпускателни жалузи
Контролират посоката на изпускания 
въздух.
Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

 2-пътен касетъчен тип
MMU-UP✱✱✱✱WH✱

Винт за заземяването
Намира се върху електрическия 
управляващ блок.

Изпускателни жалузи
Контролират посоката на 
изпускания въздух.

Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Отвътре на решетката 
за обратен въздух)

 1-пътен касетъчен тип
MMU-UP✱✱✱✱YHP✱

Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Изпускателни жалузи
Контролират посоката на 
изпускания въздух.

Винт за заземяването
Намира се върху 
електрическия 
управляващ блок.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Отвътре на решетката за 
обратен въздух)

MMU-UP✱✱✱✱SH✱
Изпускателни жалузи
Контролират посоката на 
изпускания въздух.

Винт за заземяването
Намира се върху 
електрическия управляващ 
блок.

Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в 
стаята.

Кукичка
Отваряне/затваряне на 
решетката за обратен 

въздух.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Отвътре на решетката 
за обратен въздух)

 Канален тип за скрит монтаж, стандартен
MMD-UP✱✱✱✱BH✱

Изходящ отвор за въздух
Свърване на изходящ въздуховод.

Електрически управляващ блок
Заземяващият винт се намира в електрическия 
управляващ блок.

Дренажна тава

Входящ отвор за въздух
Въздушен филтър
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 Канален тип за скрит монтаж, с високо статично налягане
MMD-UP018✱H✱ - MMU-UP048✱H✱

Изходящ отвор за въздух
Свърване на изходящ 
въздуховод.
Електрически управляващ 
блок
Заземяващият винт се намира в 
електрическия управляващ блок.

Входящ отвор за въздух
Въздушен филтърДренажна тава 

MMD-UP072✱H✱ - MMU-UP096✱H✱
Изходящ отвор за въздух
Свърване на изходящ 
въздуховод.
Входящ отвор за въздух
Свърване на смукателен въздуховод.
Винт за заземяването
Намира се върху електрическия 
управляващ блок.

Дренажна тава

 Канален тип с тънък профил
MMD-UP✱✱✱✱SPHY✱

Винт за заземяването
Намира се върху електрическия 
управляващ блок.
Входящ отвор за въздух

Изходящ 
отвор за 
въздух

 Таванен тип
MMC-UP✱✱✱✱H✱

Хоризонтални жалузи / вертикална решетка / 
изпускан въздух.
Посоката на изпускания въздух може да бъде 
променяна.

Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Винт за заземяването
Вътре в електрическия управляващ блок..

Въздушен филтър
Филтрира праха.
(Зад решетката за всмукване на въздух)

 Тип изправен на пода шкаф
MML-UP✱✱✱✱H✱

Изпускателни жалузи
Контролират посоката на 
изпускания въздух.

Винт за заземяването

Решетка за всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Отвътре на решетката за 
обратен въздух)

 Подов тип за скрит монтаж
MML-UP✱✱✱✱BH✱

Дренажна фуния (с цедка)
Аксесоарът се прикрепва на място.

Въздушен филтър
Филтрира праха.
(Отвътре на решетката за 
обратен въздух)

Преден панел (долен)

Изходящ отвор за въздух

Винт за заземяването
Намира се върху 
електрическия 

управляващ блок.
Входящ отвор за въздух
Оттук се засмуква въздуха 

в стаята.

 Подов тип
MMF-UP✱✱✱✱H✱

Метални фитинги

Вертикални жалузи
С дистанционното управление може 
да се настрои люлеене на жалузите 
за периодично насочване на 
въздушния поток наляво и надясно.

Дренажна тава
Събраната тук вода се 
източва през дренажната 
тръба.

Метални фитинги (ляв/
десен)

Изпускателни жалузи
Ръчно избиране на посоката на 

въздушния поток нагоре и надолу 
в режим на охлаждане/отопление.

Винт за заземяването
Намира се върху 
електрическия 

управляващ блок.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

Решетка за всмукване 
на въздух

Оттук се засмуква 
въздуха в стаята.
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3 Наименование на частите и функции на 
дистанционното управление

Наименование на модела на дистанционното управление: RBC-ASCU11-E
LCD подсветката светва за 15 секунди по време на работа на дистанционното управление.
Всички индикатори са показани на примерния дисплей по-долу.
В действителност ще бъдат показани само избраните опции.

 ■ Операции

1234

Лампа за работа
Свети по време на работа.
Мига при извършване на 
проверка или задействане на 
защитното устройство.

1 Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
Включва уреда, когато го натиснете, и го изключва, когато го натиснете отново.

2 Бутон за настройка
Задава температурата в нормален режим на работа.
Променя настройката в режима на работа, режима за скорост на вентилатора и режима за посока на 
въздушния поток.

3 Бутон за таймера за изключване
Настройване на таймера за изключване

4 Бутон “Меню”
Избира режима на работа, режима за скорост на вентилатора и режима за посока на въздушния поток.
При всяко натискане на бутона индикаторът се променя, както следва.
• В зависимост от модела на вътрешното тяло на екрана не се показва Избор на скоростта на 

вентилатора или Избор на посоката на въздушния поток.

Нормален 
режим на 
работа

Избор на 
режима на 
работа

Избор на 
скоростта на 
вентилатора

Избор на 
посоката на 
взъдушния 

поток

 ■ Индикатори
Всички икони на дисплея са показани с обяснителна цел. Операции не са приети, когато мига “НАСТРОЙКА”.

2
3 4
5
6

10

15

11

12
13
7

8 19

14

1 Индикатор за режима на работа
Показва избрания режим на работа.

2 Индикатор за централното управление
Показва се, когато климатикът се управлява 
централно и се използва с устройства за 
централно управление като дистанционното 
управление за централно управление.
Ако използването на дистанционното 
управление е забранено от централното 
управление,  мига при натискане на 
бутона ВКЛ./ИЗКЛ., MODE или TEMP. на 
дистанционното управление, и бутоните не 
функционират.
(Настройките, които могат да бъдат 
конфигурирани от дистанционното управление, 
се различават в зависимост от режима на 
централното управление. За подробности 
направете справка в ръководството на 
потребителя на дистанционното управление за 
централно управление.)

3 Индикатор за настройка
Показва, че моделът се проверява 
автоматично след задействане на прекъсвач 
или настъпване на някакво друго събитие.

4 Индикатор за обслужване
Показва се, докато защитното устройство 
работи или се извършва проверка.

5 Индикатор за пробно пускане
Показва се по време на пробно пускане.

6 Индикатор за настройка на 
температурата
Показва се избраната зададена температура.

7 Индикатор на функцията за люлеене
Показва се при движение на жалузите нагоре/
надолу.

8 Индикатор за положението на жалузите
Показва положението на жалузите.

9 Индикатор за заключени жалузи
Показва се, когато има тяло съз заключени 
жалузи.
(Само за 4-пътен касетъчен и компактен 
4-пътен касетъчен тип.)

10 Индикатор за скоростта на вентилатора
Показва избраната скорост на вентилатора
Автоматично
Ниска
Ниска +
Средна
Средна +
Висока
Фиксирана

11 Индикатор на таймера за изключване
При възникване на неизправност се показва 
код за проверка.

12 Индикатор за предварително затопляне
Показва се при задействане на режима за 
затопляне или при започване на цикъл за 
размразяване.
Докато се вижда тази индикация, вътрешният 
вентилатор спира работа или работи в режим 
на вентилация.

13 Индикатор за режим на готовност
Показва, че супер модулната мулти система 
не може да охлажда, ако друго вътрешно 
тяло отоплява, или не може да отоплява, 
ако вътрешно тяло охлажда; и че супер 
терморекуперационната мулти система не може 
да отоплява или охлажда, тъй като външната 
температура е извън работния диапазон.

14 Индикатор за датчика на 
дистанционното управление
Показва се по време на използването на 
датчика на дистанционното управление.

15 Индикатор за бележка
Показва се при код за бележка.
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4 Работа
Когато използвате климатика за първи път или промените настройките, следвайте процедурите по-долу. 
От следващия път при натискане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.климатикът започва да работи с избраните настройки.

 ■ В режим на готовност
Операциите не са приети, когато мига “НАСТРОЙКА”.

ИЗИСКВАНЕ
•  Дръжте ключа за захранването включен по време на употреба.
•  Когато започнете да използвате климатика отново след дълъг период на неизползване, включете ключа за 

захранването поне 12 часа преди започване на работа на климатика.
•  След включване на захранването отнема около 1 минута, преди дистанционното управление да може да 

се използва.
Това не е повреда.

 ■ Режим на работа
Някои режими на работа не са налични в зависимост от вида на вътрешното тяло.

Бутон “Меню” Бутон за настройка Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.

1 Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
Натиснете този бутон, за да светне лампата за 
работа и климатикът да започне работа.
При отопляване
• Нагретият въздух излиза след 3 до 5 минути 
на предварително нагряване при изключен 
вътрешен вентилатор.

2 Изберете режима на работа
Натиснете бутона Меню няколко пъти, за да 
изберете режима на работа.
• Текущият режим на работа мига.
При всяко натискане на бутона за настройка 
режимът на работа и неговата икона се 
променят в следната последователност:

Отопление Изсушаване Охлаждане
(Отстраняване на влага)

Вентилатор

• При вътрешно тяло тип скрита тръба с високо 
статично налягане режимът “  Изсушаване” не 
е наличен.

• Ако не натиснете бутон в продължение на 
30 секунди, настройката на режима на работа 
завършва.

3 Изберете скоростта на вентилатора
Натиснете бутона Меню няколко пъти, за да 
изберете скоростта на вентилатора.
• Текущият индикатор за скоростта на 
вентилатора мига.

При всяко натискане на бутона за настройка степента 
на скоростта на вентилатора и нейната индикация се 
променят в следната последователност:
• Скоростите на вентилатора, които могат да 
се изберат, се различават в зависимост от 
свързаните вътрешни тела.

• “  Автоматично” не може да се избере в 
режим Вентилатор.

• FIX “ ” се показва при модели, които 
могат да регулират скоростта на вентилатора.

• Ако не натиснете бутон в продължение на 
30 секунди, настройката на скоростта на 
вентилатора завършва.

• Ако не натиснете бутон в продължение на 
30 секунди, настройката на режима на работа 
завършва.

4 Изберете температурата
Натиснете бутона за настройка, за да 
регулирате температурата.
• Температурният диапазон е от 18,0°C до 29,0°C.
• Температурата може да се настрои на стъпки 
от 0,5°C.

ЗАБЕЛЕЖКА
При охлаждане
Работата започва след около 1 минута.
При отопляване
• Климатикът може да продължи да работи в режим 
на вентилация за около 30 секунди след спиране на 
отоплението.

• Нагретият въздух излиза след 3 до 5 минути на 
предварително нагряване при изключен вътрешен 
вентилатор.
(Индикаторът за предварително затопляне “ ” се 
показва на дистанционното управление.)

Датчикът за температура открива температурата на 
връщания във вътрешното тяло въздух, която  може да 
се различава леко от действителната стайна температура 
в зависимост от условията на монтажа. Зададената 
температура е набелязаната стайна температура.

5 Работа на таймера за изключване
Таймер за изключване : Вътрешното тяло спира при достигане на определеното време.

1,3 2

1 Бутон за таймера за изключване
Натиснет е бутон на таймера за изключване по време на работа на климатика.
• “ ” и “OFF” светват, а “НАСТРОЙКА” и индикаторът на таймера мигат.

2 Изберете времето на таймера за изключване
Натиснете бутона за настройка, за да зададете времето.
• Таймерът за изключване може да се настрои на 0,5ч (30 мин.), 1ч, 2ч,  до 24ч.
• Ако не натиснете никакъв бутон в продължение на 30 секунди, настройката на таймера за изключване 
ще бъде отменена.

3 Натиснете бутона на таймера за изключване
От екрана изчезва “НАСТРОЙКА”, индикаторът на таймера вече не мига, а свети, и работата на таймера 
за изключване започва.
• Индикаторът на таймера при работа на таймера за изключване отброява времето.

 ■ Отмяна на таймера

1 Натиснете бутона на таймера за изключване.
Индикаторът на таймера изчезва.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Дори при включване или изключване на климатика с бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. по време на работа на таймера 
за изключване работата на таймера за изключване продължава.
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6 Посока на жалузите
ЗАБЕЛЕЖКА

За да подобрите ефективността при охлаждане/
отопление, променете ъгъла на жалузите за всеки 
режим на работа.

Характеристики на въздуха: Студеният въздух 
пада, а топлият въздух се издига.

 ВНИМАНИЕ
Насочете жалузите хоризонтално по време на 
охлаждане.
Ако сочат надолу при охлаждане, може да се 
образуват капки върху повърхността на изходящия 
отвор за въздух или върху жалузите и да паднат.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако сочат хоризонтално при охлаждане, може да 
се образуват капки върху повърхността на шкафа 
или върху жалузите и да паднат.

• Ако сочат хоризонтално при отопление, стайната 
температура може да е неравномерна.

• Не променяйте ъгъла на жалузите ръчно.
• Това може да причини неизправност.
• Използвайте дистанционното управление, за да 
регулирате ъгъла.

 За настройване на позоката 
не жалузите и функцията за 
автоматично люлеене

1 Натиснете бутона “Меню” няколко пъти и 
изберете режима за посока на въздушния 
поток, за да започне да мига посоката на 
въздушния поток.
След това натиснете бутона за настройка 
няколко пъти, за да се покаже посоката на 
жалузите, както е показано на фигурата по-
долу.
• Ако не натиснете никакъв бутон в 
продължение на 30 секунди, настройката на 
посоката на въздушния поток завършва.

 За отопление
Възможни са шест настройки на жалузите.
Насочете жалузите надолу. Ако не сочат надолу, 
топлият въздух може да не достигне до пода.

Първоначална 
настройка (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Люлеене

Режим на 
работа Възможни посоки

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛАТОР (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 За охлаждане
Възможни са четири настройки на жалузите.
Насочете жалузите хоризонтално. Ако сочат 
надолу, може да се образуват капки върху 
повърхността на изходящия отвор за въздух и 
да паднат.

Първоначална 
настройка (1) (2) (3) (4)

Люлеене

Режим на работа Възможни посоки

ОХЛАЖДАНЕ, 
ИЗСУШАВАНЕ, (1)  (2)  (3)  (4)

 За вентилатор
Възможни са шест настройки на жалузите.
Изберете посока на въздушния поток.

 ■ Автоматично люлеене
Индикаторът SWING  (Люлеене) се показва и 
жалузите започват да се люлеят.

Повторение

 ■ Тип 4-пътна касета
 При охлаждане

Насочете жалузите хоризонтално.

 При отопление
Насочете жалузите надолу.

• Жалузите се затварят автоматично след спиране 
на работата на климатика.

• В режим на предварително затопляне жалузите 
сочат нагоре.
Индикаторът за люлеене на жалузите се показва 
на дистанционното управление дори и в режим 
на предварително затопляне, но действителното 
люлеене започва едва след приключване на 
предварителното затопляне.

 ■ 2-пътен касетъчен тип
 При охлаждане

Насочете жалузите хоризонтално, за да изпращат 
студения въздух из цялото помещение.

 При отопление
Насочете жалузите надолу, за да изпращат 
затопления въздух към пода.

 ■ 1-пътен касетъчен тип 
(серия SH)
 При охлаждане

Насочете жалузите хоризонтално, за да изпращат 
студения въздух из цялото помещение.

 При отопление
Насочете жалузите надолу, за да изпращат 
затопления въздух към пода.

• Жалузите се затварят автоматично след спиране 
на работата на климатика.

• В режим на предварително затопляне жалузите 
са насочени нагоре.
Индикаторът за люлеене на жалузите се показва 
на дистанционното управление дори и в режим 
на предварително затопляне, но действителното 
люлеене започва едва след приключване на 
предварителното затопляне.
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 ■ Таванен тип
Вертикална настройка

 При охлаждане
Насочете жалузите хоризонтално, за да изпращат 
студения въздух из цялото помещение.

 При отопление
Насочете жалузите надолу, за да изпращат 
затопления въздух към пода.

• Жалузите се затварят автоматично след спиране 
на работата на климатика.

• В режим на предварително затопляне жалузите 
сочат нагоре.
Индикаторът за люлеене на жалузите се показва 
на дистанционното управление дори и в режим 
на предварително затопляне, но действителното 
люлеене започва едва след приключване на 
предварителното затопляне.

Хоризонтална настройка на въздушния 
поток
За да промените хоризонталната посока на 
въздушния поток, насочете вертикалните жалузи 
вътре в хоризонталните жалузи в желаната от вас 
посока.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато хоризонталните жалузи са насочени 
надолу в режим ОХЛАЖДАНЕ, на повърхността 
на шкафа или жалузите може да се образуват и 
да падат водни капки.

• Когато хоризонталните жалузи са насочени 
хоризонтално в режим ОТОПЛЕНИЕ, въздухът 
може да не затопля равномерно стаята.

 ■ Подов тип
Вертикална настройка

 При охлаждане
Завъртете жалузите ръчно и ги насочете 
хоризонтално, за да изпращат студения въздух из 
цялото помещение.

 При отопление
Завъртете жалузите ръчно и ги насочете надолу, за 
да изпращат затопления въздух към пода.

Хоризонтална настройка

 Изпращане на въздух в различни посоки
Повдигнете леко вертикалните жалузи и ги 
насочете в предпочитаната от вас посока.

1

2

В този случай не използвайте 
функцията за автоматично 
люлеене.

Как да смените ъгъла на жалузите

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Жалузи ЖалузиВертикални жалузи

Жалузите могат да се регулират на 8 фази, 
свързани с 5 жалузи. Когато променяте ъгъла на 
жалузите, хванете близо до центъра на жалузите и 
ги въртете бавно.
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 Смяна на изходящия отвор за 
въздух

Следвайте процедурата по-долу, за да смените 
изходящия отвор за въздух:

1 Свалете двата закрепващи винта 
на изходящия отвор за въздух. 
(Закрепващите винтове ще се използват 
повторно)

2 Вкарайте ръката си в изходящия отвор 
за въздух и го дръпнете леко, след което 
свалете изходящия отвор за въздух от 
куката в задната част

3 Повдигнете изходящия отвор за въздух и 
го свалете.

4 Обърнете изходящия отвор за въздух и 
го поставете обратно в основното тяло.
Уверете се, че четирите куки (2 отзад 
и 2 в долната част) са закрепени на 
съответните им места.

5 Не забравяйте да затегнете изходящия 
отвор за въздух с извадените 
закрепващи винтове, така че да не падне.

 ■ Тип изправен на пода шкаф
 При охлаждане

Завъртете жалузите ръчно и ги насочете 
хоризонтално, за да изпращат студения въздух из 
цялото помещение.

 При отопление
Завъртете жалузите ръчно и ги насочете надолу, за 
да изпращат затопления въздух към пода.

7 Монтаж
 ■ Място за монтаж

• Не монтирайте в близост до машини, излъчващи високочестотни вълни.
• Не е подходящ за химически инсталации като хладилни инсталации за втечнен въглероден двуокис.
• Не монтирайте климатика на места, където има железен или друг метален прах. Ако железен или друг 
метален прах полепне по вътрешността на климатика или се събере вътре в него, той може да се 
възпламени спонтанно и да предизвика пожар.

• На определени места може да възникне повреда, като например:
• Зони с голямо количество маслени капчици (включително машинно масло) или пари
• Солени райони близо до океани и др.
• Горещи извори, отделящи сулфиден газ и др.
• Силно киселинни или алкални места. ( например място, където често се пръска дезинфекциращ разтвор)
При използване на горепосочените места са необходими специална поддръжка или части. За повече 
информация се свържете с доставчика, от когото сте закупили изделието.

• Оставете достатъчно място около отвора за постъпващия въздух и отвора за излизащия въздух на 
външното тяло, така че да няма ограничаване на вентилацията.

• Избягвайте места, където срещу отвора за постъпващия въздух и отвора за излизащия въздух на 
външното тяло може да духа силен вятър.

• Монтирайте стойка за сняг, навес за сняг или др.подобно към външното тяло при използване в райони със 
снеговалеж. За повече информация се свържете с доставчика, от когото сте закупили изделието.

• Уверете се, че дренажната вода от външното тяло се оттича на места с добър дренаж.
• Уверете се, че въздушният филтър е закрепен към вътрешното тяло. Ако не е, върху топлообменника или 
дръги части в климатика може да се натрупа прах и да причини течове на вода.

• Поддържайте разстояние от поне 1 м между климатика/дистанционното управление и телевизор или 
радиоприемник. Неспазването на тази предпазна мярка може да причини смущения в картината или шум.

• Оставете разстояние от поне 1,5 м между отвора за изпускане на въздух и пожарна аларма. Ако тази 
предпазна мярка не се спази, алармата може да не работи правилно или да не засече огън в случай на 
пожар.

 ■ Обръщайте внимание на шума от работата на уреда
• Монтирайте уреда на достатъчно сигурно място, така че да няма увеличаване на шума и вибрациите.
• Ако се постави нещо в близост до отвора за изпускане на въздух на външното тяло, шумът може да се 
увеличи.

• Внимавайте да не притеснявате съседите си със студен/топъл въздух или шум, идващ от отвора за 
изпускане на въздух на външното тяло.
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8 Бележки относно работата и 
производителността на климатика

 ■ Проверете преди започване 
на работа

• Включете ключа за захранването поне 12 часа 
преди започване на работа.

• Уверете се, че заземяващият проводник е 
свързан здраво.

• Уверете се, че въздушният филтър е закрепен 
към вътрешното тяло.

 ■ Отоплителни 
характеристики

• За отопление се използва система с термопомпа, 
която събира топлина отвън и я отделя в 
помещението. Когато външната температура 
падне, отоплителният капацитет на уреда се 
намалява.

• Когато външната температура е ниска, се 
препоръчва да използвате и други уреди за 
отопление.

 ■ Размразяване по време на 
отопление

• Ако по време на отопление върху външното 
тяло падне скреж, автоматично се извършва 
размразяване (за около 2 - 10 минути), за да се 
увеличи отоплителния ефект.

• Вентилаторът на вътрешното тяло спира да 
работи, докато се извършва размразяването.

 ■ 3-минутна защита
Външното тяло няма да работи за около 
3 минути след непосредствено рестартиране на 
климатика след спиране или след включването на 
превключвателя на захранването. Това се прави с 
цел предпазване на системата.

 ■ Неизправност на 
електрозахранването

• В случай на неизправност в електрозахранването 
всички операции спират.

• За да възстановите работата, натиснете бутона 
за ВКЛ./ИЗКЛ.

 ■ Въртене на вентилатора при 
спяно вътрешно тяло

• Докато другите вътрешни тела работят, 
вентилаторите на вътрешните тела в режим на 
готовност се въртят в продължение на няколко 
минути приблизително веднъж на час, за да се 
предпазят машините.

 ■Защитно устройство 
(Пресостат за високо 
налягане)

Пресостатът за високо налягане спира климатика 
автоматично при прекомерното му натоварване.
При задействане на защитното устройство уредът 
спира да работи и лампата за работа започва да 
мига.
При задействане на защитното устройство на 
дисплея на дистанционното управление се показват 
индикаторът  и кодът за грешка.
Защитното устройство може да се задейства в 
следните случаи:

По време на охлаждане
• Ако е запушен входът или изходът за въздух на 
външното тяло.

• Ако силен вятър духа продължително време 
срещу изхода за въздух на външното тяло.

По време на отопление
• Ако по въздушния филтър на вътрешното тялото 
е полепнал прекалено много прах или мръсотия.

• Ако е запушен изходът за въздух на вътрешното 
тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато защитното устройство се задейства, 
изключете превключвателя на захранването, 
отстранете причината, след което възобновете 
работата.

 ■ Режим на охлаждане / отопление
Всеки уред може да се управлява отделно. Вътрешните тела обаче, свързани към едно и също външно тяло, 
не могат да работят едновременно в режим на охлаждане и отопление.
Ако се опитате да пуснете едновременно охлаждане и отопление вътрешните тела, извършващи охлаждане, 
спират работа и на екрана на дистанционното управление се показва индикаторът за подготовка за работа .
Вътрешните тела, работещи в режим на отопление, продължават да работят.
Ако се опитате да извършите операция без конфигурирани настройки, на екрана на дистанционното 
управление се показва индикаторът за подготовка за работа  и работата спира.
Ако режимът на работа е фиксиран на охлаждане или отопление от администратора на климатика, само 
конфигурираните настройки се прилагат за операцията.

 ■ Отоплителни характеристики
• Въздухът не излиза непосредствено след стартирането на отоплението.
Затопленият въздух излиза след 3 до 5 минути (в зависимост от стайната/външната температура), след 
загряването на вътрешния топлообменник.

• При повишаване на външната температура външното тяло може да спре работа.
• Докато вътрешно тяло работи в режим на отопление, външното тяло доставя хладилен агент на другите 
вътрешни тела, които не работят. Поради това може да се чуе шум от другите вътрешни тела или 
външната им част може да се затопли.

• Ако бъде включен режим на вентилатор, докато се извърша отопление в друго помещение, вентилаторът 
не работи.

 ■ Забрана на функцията NFC (NFC етикет)
NFC комуникацията е активирана при транспортирането от фабриката, но е възможно да се деактивира 
пробното пускане със смартфон.
Моля, свържете се с доставчика, от когото сте го закупили за повече подробности.
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9 Съвети за пестене на енергия и комфортна 
ефективност

10 Поддръжка

За да пестите енергия и да постигнете комфортна ефективност на охлаждане и отопление
Почиствайте въздушния филтър често
• При запушен въздушен филтър се намалява 
ефективността на охлаждане/отопление

Проверявайте 
периодично!

Не охлаждайте/отоплявайте прекомерно.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте тялото си директно на хладен 
въздух продължително време и не се 
охлаждайте прекомерно.
Това може да доведе до влошено физическо 
състояние и здравословни проблеми.

• Прекомерното охлаждане/отопляване е вредно за 
вашето здраве.
Обръщайте специално внимание на хора с 
увреждания, възрастни хора и деца.

Не 
охлаждайте 
прекомерно!

Затваряйте прозорците и вратите.
• Не позволявайте охладения/затопления въздух 
да излезе от помещението.

Затворете.

Охлаждайте/затопляйте помещението 
равномерно,
• Регулирайте посоката на въздушния поток с 
жалузите.
Ако се излагате на пряка въздушна струя за 
продължителен период от време, това ще се 
отрази зле на здравето ви.

Работни условия на климатика
За добра работа експлоатирайте климатика при следните температурни условия:

Режим на охлаждане

Външна температура : -5°C до 52°C (темп., измерена със сух термометър)

Стайна температура : 21°C до 32°C (темп., измерена със сух термометър ), 15°C до 
24°C (темп., измерена с влажен термометър)

[ВНИМАНИЕ]
Относителна влажност в помещението: по-малко от 80%. Ако климатикът 
работи при влажност над тази стойност, по повърхността му може да се 
появи оросяване.

Режим на отопление
Външна температура : -25°C до 15,5°C (темп., измерена с влажен термометър)

Стайна температура : 15°C до 28°C (темп., измерена със сух термометър)

Ако климатикът се използва при условия, различни от посочените по-горе, може да се активират функциите 
за защита на безопасността.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За ежедневна профилактика, включително почистване на въздушния филтър, се обръщайте към 
квалифициран сервизен техник, особено за изброените по-долу модели;

• 4-пътен касетъчен тип
• Компактен 4-пътен касетъчен тип
• 2-пътен касетъчен тип
• 1-пътен касетъчен тип
• Таванен тип
• Канален тип за скрит монтаж, стандартен
• Канален тип за скрит монтаж с високо статично налягане
• Тип всмукване на свеж въздух
• Канален тип с тънък профил
• Подов тип

 ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутони с мокри ръце.
Неспазването на това може да доведе до токов удар.

Почистване на въздушните филтри
• Когато на дистанционното управление се покаже индикаторът за филтър, почистете въздушните филтри.
• Поискайте квалифициран сервизен техник да почисти филтрите за моделите, изброени в 
предупреждението в началото на тази глава.

• Задръстените филтри могат да понижат ефективността на охлаждане и отопление.
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 Тип изправен на пода шкаф
1 Леко натиснете надолу горната част на 

решетката за всмукване на въздух и след 
това я издърпайте към себе си, за да я 
свалите.

2 Извадете въздушния филтър от 
вътрешността на решетката за всмукване 
на въздух.

3 Почистете натрупалия се прах с 
прахосмукачка или четка.
• При наличие на силно замърсяване 
почистете с хладка вода и неутрален 
почистващ препарат.

• След като измиете филтър, го изплакнете 
добре и го подсушете на сянка

• Монтирайте обратно почистения въздушен 
филтър.

 Подов тип за скрит монтаж
1 Натиснете кукичката на въздушния 

филтър на предния панел (долната 
страна).

2 Издърпайте въздушния филтър към 
себе си, за да го свалите.

Преден панел 
(долна страна)

Копче на въздушния 
филтър

3 Почистете натрупалия се прах с 
прахосмукачка или четка.
• При наличие на силно замърсяване 
почистете с хладка вода и неутрален 
почистващ препарат.

• След като измиете филтър, го изплакнете 
добре и го подсушете на сянка

• Монтирайте обратно почистения въздушен 
филтър.

 ■ Почистване на вътрешното 
тяло и дистанционното 
управление

• Поискайте квалифициран сервизен техник да 
почисти вътрешните тела за моделите, изброени 
в предупреждението в началото на тази глава.

• Забършете със суха, мека кърпа.
Не използвайте киселинни или алкални 
почистващи препарати.

• При наличие на силно замърсяване почистете с 
парцал, намокрен с хладка вода.
(Не почиствайте дистанционното управление с 
вода)

• Не използвайте бензин, разредител, абразивни 
прахообразни препарати, химически кърпи и др., 
тъй като те могат да причинят деформация или 
счупване.

 ■ Ако не се използва повече 
от месец

• Оставете вентилатора включен около половин 
ден, за да изсъхне вътрешността.

• Изключете главния превключвател на 
захранването.

• Почистете въздушния филтър и след това го 
сложете.

 ■ Периодична проверка
• След като са използвани в течение на дълъг 
период от време, детайлите може да се влошат 
или да откажат, или дренажът може да се влоши 
поради топлина, влага, прах или обикновена 
употреба.

• В допълнение към поддръжката се препоръчва да 
се извършва проверка (платена) от доставчика, от 
когато сте закупили уреда.

 ВНИМАНИЕ
• Почистете топлообменника под високо 
налягане.
Ако се използва препарат от търговската мрежа 
(силно алкално или киселинно почистващо 
средство), третираната повърхност на 
топлообменника ще се наруши, което може да 
влоши показателите за самопочистване. За 
повече информация се свържете с отдела по 
продажби или доставчика, от когото сте закупили 
уреда.

 ■ Преди сезон за охлаждане
Помолете квалифициран сервизен техник да 
почисти дренажната тава.

 ВНИМАНИЕ
Почиствайте дренажната тава
Ако не се почиства, дренажната тава може да се 
запълни с 
отпадъци и е възможно водата да прелее на тавана 
или пода.

Ако не планирате да използвате уреда 
за повече от 1 месец
(1) Включете в режим 

“Вентилатор”.
Оставете вентилатора да 
работи в продължение 
на около половин ден, 
за да изсъхне напълно 
вътрешността.

(2) Спрете климатика и 
изключете главния 
превключвател.

Проверки преди започване на работа
(1) Проверете дали въздушните филтри са 

монтирани.
(2) Проверете дали изходящият или входящият 

отвор за въздух не е блокиран.
(3) Включете главния превключвател на 

захранването.
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11 При настъпване на следните симптоми
Проверете точките, описани по-долу, преди да помолите за ремонт.

Симптом Причина

То
ва

 н
е 
е 
не
из
пр
ав
но
ст

.

Външно тяло

• Излиза бял мъглив студен 
въздух или вода.

• Вентилаторът на външното тяло спира автоматично и извършва 
размразяване.

• Понякога се чува шум от 
изтичане на въздух.

• Електромагнитният вентил работи при започване или спиране на 
функцията за размразяване.

Вътрешно 
тяло

• Понякога се чува свистене. • Когато климатикът започва да работи, по време на работа, или 
непосредствено след като е спряла работата, може да се чуе звук 
като от водни потоци и звукът от работата може да стане по- силен в 
течение на 2-3 минути веднага след като е започнала работата.
Това е звукът от потока хладилен агент или източване от 
влагоуловителя.

• Чува се лек тракащ звук. • Това е звук, който се поражда, когато топлообменникът или друга част 
се разширява и свива леко в резултат от температурни промени.

• Изпусканият въздух мирише. • Към климатика прилепват различни миризми като на стени, килими, 
цигари или козметични порудкти .

• Индикацията “ ” свети. • Когато не може да се извърши охлаждане, защото друго вътрешно 
тяло работи в режим на отопление.

• Индикацията “ ” свети. • При спиране на вентилатора, за да се предотврати духането на 
студен въздух при стартиране на отопление.

• От намиращото се в режим 
на готовност вътрешното 
тяло излиза звук или студен 
въздух.

• Тъй като хладилният агент тече временно, за да се предотврати 
оставянето на масло или хладилен агент в намиращото се в режим 
на готовност вътрешно тяло, може да се чуе звук от течащ хладилен 
агент или да излиза бяла пара, когато друго вътрешно тяло работи в 
режим на ОТОПЛЕНИЕ, или да да се издухва студен въздух 
в режим на ОХЛАЖДАНЕ.

• Когато се включи захранването на 
климатика, се чува “тиктакащ” звук.

• Звукът се получава, когато разширителният вентил работи, когато се 
включи захранването.

• LCD се замъглява при докосване. • LCD може временно да се замъгли заради статично електричество.
• Вентилаторът и жалузите на вътрешното 
тяло се движат, когато уредът не работи.

• Понякога се извършва периодична работа на вентилатора с отворени 
жалузи с цел контролиране на възстановяването на хладилен агент на 
уред, който не работи.

П
ов
ер
ет
е 
от
но
во

.

Спира автоматично. • Таймерът поставен ли е в режим “OFF” (ИЗКЛ.)?

Не работи.

• Спрял ли е токът?
• Превключвателят на захранването изключен ли е?
• Предпазителят или прекъсвачът на захранването изгорял ли е?
• Задействало ли се е защитното устройство? (Лампата за работа светва.)
• Таймерът поставен ли е в режим “ON” (ВКЛ.)? (Лампата за работа светва.)
• Избрани ли са едновременно ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ?

(Индикацията “ ” свети на дисплея на дистанционното управление.)
• Външната температура попада ли извън работния температурен обхват?

Въздухът не се охлажда или затопля 
достатъчно.

• Запушен ли е входът или изходът за въздух на външното тяло?
• Има ли отворена врата или прозорец?
• Задръстен ли е въздушният филтър с прах?
• Изпускателните жалузи на вътрешното тяло настроени ли са в 
подходящо положение?

• Зададен ли е изборът за въздух на “Средна”, “Ниска” и работният 
режим зададен ли е на “Вентилатор”?

• Настроената температура подходяща ли е?
• Избрани ли са едновременно ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ?

(Индикацията “ ” свети на дисплея на дистанционното управление.)
• Външната температура попада ли извън работния температурен обхват?

 ВНИМАНИЕ
Ако възникне някое от следните условия, изключете главния превключвател на захранването и незабавно се 
свържете с търговеца:
• Превключвателят не работи правилно.
• Главният предпазител на захранването често изгаря или прекъсвачът на веригата се активира често.
• В климатика е попаднало чуждо тяло или вода.
• Когато климатикът не работи дори след отстраняване на причината за активирането на защитното устройство.
•  Наблюдават се други необичайни условия.

 ■ Потвърждение и проверка

При възникване на неизправност 
в климатика, индикаторът на 
таймера за изключване показва 
последователно кода за проверка 
и номера на вътрешното тяло, 
където е настъпил проблем.

Код за проверка Номер на вътрешното тяло, 
в което настъпил проблем.

 ■ Хронология на неизправностите и потвърждение
Можете да проверите хронологията на неизправностите със следната процедура, ако възникне 
неизправност в климатика.
(В хронологията на неизправностите се съхраняват до 4 инцидента.)
Можете да я проверите по време на работа или при спряна работа на уреда.
• Ако проверявате хронологията на неизправностите по време на работа на таймера за изключване, 
таймерът за изключване ще бъде отменен.

Процедура Описание на действията

1

Натиснете бутона на таймера за изключване за 
повече от 10 секунди. Индикаторите се появяват 
като изображение, обозначаващо, че сте влезли в 
режим на хронология на неизправностите. 
Ако се покаже [  Service check], уредът преминава 
в режим на хронология на неизправностите.
• [01: Ред на хронологията на неизправностите] се 
появява на индикатора за температура.
Индикаторът на таймера за изключване показва 
последователно [контролен код] и [номер на 
вътрешното тяло], в които е възникнал проблем.

• Индикаторът на таймера за ИЗКЛ. 
последователно показва [код за проверка] и 
[№ на вътрешното тяло], в което е възникнал 
проблемът.

2

При всяко натискане на бутона за настройка 
записаната хронология на неизправностите се 
показва последователно.
Хронологията на неизправностите се показва в 
последователността от [01] (най-новите) до [04] 
(най-старите).

 ВНИМАНИЕ
В режим на хронология на неизправностите, НЕ 
натискайте бутона на менюто за повече от 10 секунди, 
тъй като това ще изтрие цялата хронология на 
неизправностите на вътрешното тяло.

31 2
3

След приключване на проверката натиснете бутона 
за ВКЛ./ИЗКЛ., за да се върнете към обичайния 
режим.
• Ако климатикът работи, той продължава работа 
дори и след натискане на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. За 
да го спрете, натиснете отново бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.

– 17 –

33-BG 34-BG



12 Спецификации

Модел
Ниво на звукова мощност (дБA)

Тегло (кг)
Охлаждане Отопление

MMY-MUP0801HT8P-E
MMY-MUP0801HT8JP-E 75 76 228

MMY-MUP1001HT8P-E
MMY-MUP1001HT8JP-E 77 77 228

MMY-MUP1201HT8P-E
MMY-MUP1201HT8JP-E 79 81 228

MMY-MUP1401HT8P-E
MMY-MUP1401HT8JP-E 79 82 228

MMY-MUP1601HT8P-E
MMY-MUP1601HT8JP-E 83 86 312

MMY-MUP1801HT8P-E
MMY-MUP1801HT8JP-E 84 89 312

MMY-MUP2001HT8P-E
MMY-MUP2001HT8JP-E 86 90 334

MMY-MUP2201HT8P-E
MMY-MUP2201HT8JP-E 86 90 356

MMY-MUP2401HT8P-E
MMY-MUP2401HT8JP-E 86 90 356

Декларация за съответствие

Производител:: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Носител на TCF: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

С настоящето декларира, че долуописаната машина:

Общо наименование: Климатик

Модел/тип: MMY-MUP0801HT8P-E, MMY-MUP1001HT8P-E, MMY-MUP1201HT8P-E, 
MMY-MUP1401HT8P-E, MMY-MUP1601HT8P-E, MMY-MUP1801HT8P-E, 
MMY-MUP2001HT8P-E, MMY-MUP2201HT8P-E, MMY-MUP2401HT8P-E

MMY-MUP0801HT8JP-E, MMY-MUP1001HT8JP-E, MMY-MUP1201HT8JP-E, 
MMY-MUP1401HT8JP-E, MMY-MUP1601HT8JP-E, MMY-MUP1801HT8JP-E, 
MMY-MUP2001HT8JP-E, MMY-MUP2201HT8JP-E, MMY-MUP2401HT8JP-E

Търговско 
наименование:

Супер модулна климатична инсталация от мулти тип

Отговаря на условията на Директивата относно машините (Directive 2006/42/EC) и съответните предписания 
в националното законодателство

Отговаря на условията на следния хармонизиран стандарт:
EN 378-2: 2008+A2: 2012

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази декларация става невалидна, ако се въведат технически или работни изменения без съгласието на 
производителя.
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