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ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!

• Не се опитвайте да инсталирате климатика сами.
• Климатикът не е предназначен за монтаж и/или сервизиране от потребителя. Винаги се консултирайте с оторизиран сервиз относно ремонтни 
дейности.
• Свържете се с оторизиран сервиз при нужда от преместване на климатика.
• Не стойте продължително под въздушния поток на климатика.
• Не слагайте предмети или пръсти в изходящата или входяща решетка на климатика
• Не спирайте и не пускайте климатика от щепсела.
• Бъдете внимателни да не повредите захранващия кабел.
• В случай на повреда ( мирис на изгоряло и др.), веднага изключете устройството, изключете захранването от щепсела, и веднага се консултирайте 
с оторизиран сервиз.
• Ако захранващият кабел на уреда е повреден, то той трябва да бъде подменян само от оторизиран сервиз, тъй като са необходими специални 
инструменти и точно определен вид кабел.

• Осигурете редовно проветряване на помещението. 
• Не насочвайте въздушния поток към камини или отоплителни уреди.
• Не се качвайте и не слагайте предмети върху климатика.
• Не окачвайте предмети на вътрешното тяло на климатика.
• Не поставяйте вази или съдове с вода върху климатика.
• Пазете уреда от директен контакт с вода.
• Не пипайте климатика с мокри ръце.
• Не дърпайте захранващия кабел.
• Изключете уреда от захранването, когато няма да бъде използван за 
дълъг период от време.
• Проверявайте периодично състоянието на стойките на външното тяло.
• Не поставяйте животни или растения директно пред въздушния поток.
• Не пийте водата, която се отделя от климатика.
• Не използвайте в помещение за съхранение на храна, растения или 
животни, прецизни машини или произведения на изкуството.
• Свързващите кранове стават горещи в режим "отопление". Внимавайте!

• Не прилагайте сила към ребрата на топлообменника.
• Използвайте само при монтирани въздушни филтри.
• Не блокирайте и не покривайте входящата или изходящата решетка.
• Осигурете отстояние на всякакви електрически уреди на поне 1 метър 
от външното и вътрешното тяло.
• Избягвайте поставяне на климатика в близост до камина или други 
отоплителни уреди.
• Погрижете се да изберете място за монтаж така, че деца да нямат 
достъп до външното и вътрешното тяло на климатика. 
• Не използвайте възпламеними газове в близост до климатика.
• Този уред не е предназначен за използване от лица ( включително 
деца) с ограничени физически, сетивни  или умствени способности, 
или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, да не си 
играят с уреда. 
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