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• 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.

ОПАСНО!

• 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. 

ВНИМАНИЕ!

При всякакви проблеми, които не може да определите или отстраните, 
потърсете помощта на упълномощеният регионален сервиз!

гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 52, тел. 032 / 390 102, tempex.bg



OnucaHue HO cucmeMama 

BbmpeWHO fflllAO 

AekopamuBHa pewemka 

npueMHuk Ha cu2Ha11ume om 
gucmaHl\UOHHomo ynpaB11eHue 

l13BelkgaHe Ha Bb3gyx 

MHgukamopu 
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OPERATION 
3e11eH 

TIMER 
opaHlkeB 

ECONOMY 
3e11eH 

Bb3gyweH cpu11mbp lUopa 3a pe2y11upaHe Ha 
Bepmuka11Hu� Bb3gyweH nomok 

CBemu, ko2amo klluMamukbm e Bklllo4eH; 

Mu2a npu npueMaHe Ha cu2Ha11 om gucmaH
l\UOHHomo ynpaB11eHue; 

Mu2a 6aBHo npu caMopa3Mpa3�BaHe B pelkuM 
Omon11eHue 

CBemu, ko2amo e Bklllo4eH maOMepa u Mu2a 
npu Ha11u4ue Ha 2pewka. 

CBemu B pelkuM 11kOHOMU4eH. 

KoHmpoAeH naHeA (nog kanaka) 

6ymoH MANUAL AUTO 

OPERATION C) 

TIMER C) 

ECONOMY C) 

D 

l13no113Ba ce B c11y4aO, 4e cme UJ2y6u11u gucmaHl\UOHHomo ynpaB11eHue u11u npu Ha11u4ue Ha 
2pewka 

3a pb4HO Bklllo4BaHe B aBmoMamu4eH pelkuM Ha pa6oma 3agpblkme 3 cekyHgu. npu Hamuc
kaHe Ha 6ymoHa 3a noBe4e om 10 cekyHgu ce Bklllo4Ba aBmoMamu4HO pelkuM OXllalkgaHe. 

CMMnTOMM nP06J\EM 

BhlgywHu�m nomok e npu Bklllo4BaHe B pelkuM omon11eHue, ckopocmma Ha BeHmu11amopa BpeMeHHO e 
c11a6 u11u H�Ma makbB MH020 Hucka, 3a ga Mo2am BbmpewHume 4acmu ga ce 3amon11�m. 

c:,,: 
- npu pelkuM omon11eHue, klluMamUJamopbm BpeMeHHO Ll\e U3klllo4Ba (3a oko110 7 

:s:: go 15 MUHymu), ko2amo ce U3BbpwBa 06e3ckpelkaBaHe. no BpeMe Ha 06e3ckpelka-
::c BaHemo, uHgukamopHama 11aMna OPERATION (pa6oma) Ll\e Mu2a 6aBHo . 
... 

c:o - npu pelkuM UJcywaBaHe, BeHmu11amopbm Molke ga pa6omu Ha MH020 Hucka cko-
c:,,: 

:s:: poem, u11u ko2amo klluMamUJamopbm ycmaHoBu cmaOHa meMnepamypa. 
::c 

- npu SUPER QUIET (cBpbx muxa) pa6oma, BeHmu11amopbm Ll\e pa6omu npu MH020 

:e Hucka ckopocm. 
CL. 

0 - npu koHmpo11eH AUTO (aBmoMamu4eH) pelkuM, BeHmu11amopbm Ll\e pa6omu npu ::c 

MH020 Hucka ckopocm. 

Om BbHWHOmo m�/10 - npu pelkuM omon11eHue, om BbHwHomo m�110 Molke ga u3mu4a Boga, koemo ce 
U3mu4a Boga gi,lllku Ha aBmoMamu4HOmo o6e3ckpelkaBaHe. 

He pa6omu 8b061..l\e - Aa11u Ll\ence11bm e U3klllo4eH om e11.Mpelkama? 

- Aa11u e uMa110 aBapu� B e11. 3axpaHBaHemo? 

- Aa11u e u32op�11 6ywoH, u11u nbk e U3klllo4eH e11. npekbcBa4? 

- Aa11u maOMepbm e B geOcmBue? 

C11a6 0X11alkgal..l\ ecpekm - Aa11u Bb3gywHu� cpu11mbp e 3aMbpceH? 

- Aa11u cMykame11Hama pewemka u11u omBopa 3a u3xog�Ll\ Bb3gyx ca 611okupaHu? 
... 

c:o - Aa11u mepMocmambm e HacmpoeH npaBu11Ho? 
... 

- Aa11u uMa omBopeHa Bpama u11u npmopel\? 
0 

... - npu pelkuM ox11alkgaHe, ga11u uMa gupekmHo CllbH4eBo 0611b4BaHe? (nycHeme 3a-
... Becume u11u Ll\Opume) . 
CL. 

- npu pelkuM ox11alkgaHe, ga11u uMa Ha2peBame11Hu npu6opu u11u koMnlompu B noMe-c:o 
0 

Ll\eHuemo, u11u nbk mBbpge MH020 xopa? CL. 

- Aa11u BeHmu11amopbm e HacmpoeH Ha SUPER QUIET -cBpbx muxa pa6oma? 

KlluMamUJamopbm - Aa11u 6amepuume B gucmaHl\UOHHomo ca U3mOl..l\eHu? 
pa6omu pa3/\U4HO - Aa11u 6amepuume ca 3apegeHu npaBu11Ho? 
om HacmpoOkume Ha 
gucmaHl\UOHHomo 

Ako npo611eMbm npogblllkaBa u c11eg npoBepkama u11u Mupuwe Ha u32op�110 u11u uHgukamopHume 11aMnu OPERATION u 
TIMER Mu2am, cnpeme BegHa2a k11uMamu3amopa, U3klllo4eme 20 om e11. Mpelkama u ce koHcy11mupaOme c ynb/\HOMOl..l\eH 
cepBu3eH mexHuk. 

KAuMamukbm He pa6omu 
KAuMamukbm He omonAHBa / oxAa>kga nbAHou,eHHO 

(3e11eHu�m uHgukamop He cBemu) 

- Bklllo4eH 11u e B e11. Mpelkama - npoBepeme Bb3gywHu� cpu11mbp 3a 3aMbprnBaHe 

- npoBepeme npegna3ume11ume - npoBepeme 3agageHama meMnepamypa 

- Bklllo4eHa 11u e uHcma11a[\u�ma c ON (cmp. 2) - npoBepeme 3a npegMemu, koumo npe4am Ha Bb3gywHu� nomok 

- npoBepeme TIMER npo2paMama - npoBepeme 3a omBopeHu Bpamu u npmopl\U 

- He gonyckaOme np�ka CllbH4eBa cBem11uHa B cma�ma 

- npoBepeme 3a Bklllo4eHu omon11ume11Hu ypegu 

15 



RSG09LLCC
ROG09LLCC

RSG12LLCC

ROG12LLCC












	ASHG_09-12_LLC_forma_PAGE1n
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page2n
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page3
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page4
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page5
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page6
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page7
	ASHG_09-12_LLC_forma_Page8

