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WiFi Function.Long press "MODE" and "TIMER" buttons 
simultaneously for 10s,remote controller will send WiFi reset 
code and then the WiFi function will be turned on.
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Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с понижени физически, сетивни или 
умствени способности, или без опит и познания, освен ако не им е осигурено наблюдение или не е проведен 
инструктаж относно употребата на този уред от лице отговорно за тяхната безопасност. 
Децата трябва да са под наблюдение, за да се осигури, че не си играят с уреда. 
Честотна(и) лента(и), в които работи радио оборудването: 2400 MHz - 2483,5 MHz 
Максимална радио-честотна мощност предавана в честотната(ите) лента(и), в които работи радио оборудването:  
20 dBm 



 
Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с останалия домакински 
отпадък в рамките на ЕС. За да се предотврати вероятно нанасяне на вреда на околната среда 
или на здравето на хората от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, 
за да насърчите устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете вашия 
използван уред, моля използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с 
търговеца, откъдето продуктът е закупен. Те могат да вземат този продукт за безопасно за 
околната среда рециклиране. 

 
 

R290:3 
  



 

Обяснение на символите 
 
 
 

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, 

ще доведе до смърт или сериозно нараняване. 
 
Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, 

може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 
 
Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, 

може да доведе до леко или средно нараняване. 
 
Указва важна, но не свързана с опасност информация, 

използвана за указване на риск от материални щети. 

 

Указва опасност, на която може да бъде присвоена 
сигнална дума ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. 

 
 

Клаузи за отхвърляне на отговорност 
 

Производителят няма да носи отговорност за нараняване на хора или 

загуба на собственост, причинени от следните причини. 

1. Повреда на продукта поради неправилна употреба или злоупотреба с 
продукта; 

2. След промяна, поддръжка или употреба на продукта с друго оборудване без 
спазване на ръководството с инструкции на производителя; 

3. След като се уверим, че дефектът на продукта е пряко причинен от 
корозивен газ; 

4. След като се уверим, че дефектите се дължат на неправилна работа по 
време на транспортиране на продукта; 

5. Работа, ремонт, поддръжка на устройството без спазване на ръководството 
с инструкции или свързаните разпоредби; 

6. След като се уверим, че проблемът или спорът е причинен от 
спецификацията за качеството или ефективността на части и компоненти, 
които са произведени от други производители; 

7. Повредата е причинена от природни бедствия, лоша среда на употреба или 
форсмажорни обстоятелства. 



 

Уредът е напълнен с възпламеняем газ R290. 

 

Преди инсталиране и употреба на уреда прочетете първо 
ръководството на собственика. 

 

Преди инсталиране на уреда прочетете първо ръководството за 
инсталиране. 

 
Преди ремонт на уреда прочетете първо сервизното ръководство. 

Хладилен агент 
 

• За осъществяване на функционирането на климатика в системата циркулира 

специален хладилен агент. Използваният хладилен агент е флуорид R290, който 

е специално пречистен. Хладилният агент е възпламеняем и без миризма. В 

допълнение, той може да доведе до експлозия при определени обстоятелства. 

• В сравнение с обикновените хладилни агенти, R290 е незамърсяващ хладилен 

агент без вреда за озоносферата. Въздействието върху парниковия ефект е също 

по-ниско. R290 има много добри термодинамични свойства, които водят до 

действително висока енергийна ефективност. Устройствата поради това се 

нуждаят от по-малко пълнене. 

• Моля, вижте фирмената табелка за количеството на зареждане на R290. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

• Уредът е напълнен с възпламеняем газ R290. 

• Уредът трябва да се монтира, използва и съхранява в помещение с площ 

над 15 m
2
. 

• Уредът трябва да се съхранява в помещение без постоянно работещи източници 

на запалване (като открит пламък, работещ газов уред или работеща 

електрическа печка.) 

• Уредът трябва да се съхранява в добре вентилирана площ, като площта на 

помещението трябва да отговаря на посочената работна площ. 
• Уредът трябва да се съхранява по начин, който предотвратява механични 

неизправности. 

• Проводите свързани с уреда не трябва да съдържат източник на запалване. 
• Дръжте всякакви необходими отвори за вентилация свободни от пречки. 

• Не пробивайте и не палете. 

• Имайте предвид, че охлаждащите газове може да имат миризма. 

• Не изпробвайте други средства за ускоряване на процеса по размразяване 

или за почистване, освен препоръчаните от производителя. 

• Сервизното обслужване трябва да се извършва, както е препоръчано от 
производителя. 

• Ако е необходим ремонт, свържете се с най-близкия упълномощен 

сервизен център. Всички поправки извършвани от неупълномощени 

служители може да са опасни.  

• Трябва да се съблюдава спазването на националните газови 
разпоредби. 
• Прочетете ръководството за специалиста 



 
 



 

Предупреждение за безопасност 
 

• Този уред може да се използва от деца на 8 годишна възраст или 
повече и лица с понижени психически, сетивни или умствени 
възможности, или без опит и познание, ако им е предоставено 
наблюдение или е проведен инструктаж относно употребата на 
уреда по безопасен начин и съпътстващите опасности са осъзнати. 

• Децата не трябва да играят с уреда. 

• Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се 
извършват от деца без наблюдение. 

• Преди работа се уверете, че данните на електрозахранването 
отговарят на тези на фирмената табелка. 

• Преди почистване или поддръжка на климатика, моля, изключете 
климатика и извадете щепсела от контакта. 

• Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат от твърди 
предмети. 

• Не дърпайте и не теглете захранващия кабел, за да извадите 
щепсела или за да преместите климатика. 

• Не вкарвайте или изваждайте щепсела с влажни ръце. 
• Моля, използвайте заземено захранване. Уверете се, че 

заземяването е надеждно. 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от 

производителя, неговия сервизен техник или подобно 
квалифицирано лице, за да се предотврати опасност. 

• Ако възникне анормално състояние (напр. миризма на изгоряло), 
моля изключете захранването на веднъж и след това се свържете с 
местния търговец. 

• Когато никой не полага грижи за този уред, моля изключвайте го и 
изваждайте захранващия кабел или изключвайте захранването. 

• Не пръскайте или изливайте вода върху климатика. В противен 
случай това може да причини късо съединение или повреда на 
климатика. 

• Ако се използва маркуч за източване, околната температура трябва 
да не е по-ниска от 0°·С. В противен случай това ще причини теч на 
вода от климатика. 

• Забранена е работата на нагревателно оборудване около климатика. 

• Забранена е работата на уреда в баня или перално помещение. 

• Дръжте далеч от източници на огън, запалими и експлозивни обекти. 

• Не се позволява на деца и хора с увреждания да използват 
портативния стаен климатик без наблюдение. 

Не позволявайте на децата да играят или да се катерят по климатика. 
• Не поставяйте и не закачайте капещи предмети над климатика. 

• Не поправяйте или разглобявайте климатика сами. 



 

• Забранено е вкарването на каквито и да било предмети в климатика. 

• Не вкарвайте дребни предмети във въздуховода. Ако са попаднали 
дребни предмети във въздуховода, моля свържете се с 
професионалист, за да се справи с проблема. 

• Не използвайте удължителен кабел. 
 

 

Работна среда 
 

 

• Климатикът трябва да работи само в рамките на температурния 
диапазон: 16°C- 35°C. 

• Уредът е предназначен само за употреба на закрито. 
• Уредът трябва да се постави така, че щепселът да е достъпен. 

• Този климатик може да бъде използван само за семейни 

цели, но не и комерсиално. 

• Запазеното пространство около климатика трябва да е най-малко 
12"(30 см). 

• Не пускайте климатика във влажна среда. 

• Дръжте входа и изхода за въздух свободни от всякакви пречки. 

• По време на работа затваряйте вратите и прозорците, за да 
подобрите охлаждащия ефект. 

• Моля, поставете климатика да работи върху гладка и равна 
повърхност за предотвратяване на шум и вибрация. 

• Този климатик е оборудван с колела. Колелата трябва да се 
плъзгат по гладък и равен под. 

• Забранено е накланянето или обръщането на климатика. Ако е 

налице необичайна работа, моля, разкачете веднага 

захранването и се свържете с търговеца. 

• Избягвайте пряка слънчева светлина. 

  



 

Име на частта 
 
 

 
 

1. Контролен панел 

2. Направляващи жалузи 

3. Ръкохватки 

4. Колела 

5. Филтър 

6. Въздушен вход 

7. Отвор за източване (среден) 

8. Захранващ кабел 

9. Куки за захранващия кабел 

10. Отвор за източване (долен) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Дистанционно управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Някои монтажни аксесоари не могат да бъдат изхвърлени. 
  



 

Въведение към работата с контролния панел 
 
Име на контролния панел 

 

 
Swing indicator Индикатор на завъртането 

+/ - button Бутон +/- 

Dual-8 nixie tube Двоен 8-инчов дисплей 

Wifi indicator Wifi индикатор 

Cool mode indicator Индикатор за режим на охлаждане 

Dry mode indicator Индикатор за режим на изсушаване 

Fan speed indicator Индикатор за оборотите на вентилатора 

Fan button Бутон на вентилатора 

Swing button Бутон за завъртане 

ON/OFF button Бутон за включване/изключване 

Wifi button Wifi бутон 

Mode button Бутон за режима 

Heat mode indicator (Cool & Heat Unit 

only) 

Индикатор на режима на отопление (само 

за уреди с охлаждане и отопление) 

Fan mode indicator Индикатор за режим на вентилатор 

 

Работа на контролния панел 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ: 
 След свързване към електрозахранването климатикът ще издаде звук. 

След това, можете да управлявате климатика с контролния панел. 

 Във включено състояние, след всяко натискане на бутон на контролния панел 
климатикът ще издава звук. Междувременно съответният индикатор на контролния 
панел ще светва. 



 

 В изключено състояние, двойният S-образен дисплей на контролния панел 
няма да показва. 
 Във включено състояние двойният S-образен дисплей на контролния панел ще 
показва настроената температура в режим на охлаждане и отопление (само за уреди 
с охлаждане и отопление), като няма да показва в други режими. 
 

1 Бутон за включване/изключване 
 

С натискането на този бутон може да се включва или изключва климатикът. 
 

2 Бутон +/- 
 

В режим на охлаждане или натиснете натиснете бутона "+" или "-", за да 

увеличите или намалите настроената температура с 1°C(°F). Зададеният 

температурен диапазон е 16°C-30°C. В режим автоматичен, изсушаване или 

вентилатор този бутон не функционира. 

3 Бутон за режима 
 

Натискайте този бутон и режимът ще се променя в долната последователност: 

 
(Само за уреди с охлаждане и отопление) 

 

Cool (Охлаждане): В този режим ще светне индикаторът на режим охлаждане. 

Двойният 8-инчов дисплей ще показва зададената температура. Диапазонът 

за температурна настройка е 16 °C-30°C 

Dry (Изсушаване): В този режим ще светне индикаторът на режим 

изсушаване. Двойният 8-инчов дисплей няма да показва нищо. 

Fan (Вентилатор): В този режим климатикът ще използва само вентилатора. 
Индикаторът на вентилатора ще свети. 

Двойният 8-инчов дисплей няма да показва нищо. 

Heat (отопление) (Само за уреди с охлаждане и отопление): В този режим ще светне 
индикаторът на режим отопление. 

Двойният 8-инчов дисплей ще показва зададената температура. Диапазонът за 

температурна настройка е 16 °C-30°C. 

4 Бутон на вентилатора 
 

Натискайте този бутон и скоростта на вентилатора ще се променя, както следва: 

 
Low speed Ниска скорост 

Medium speed Средна скорост 

Auto fan Автоматичен вентилатор 

High speed Висока скорост 

 



 

5 Wifi 
 

Натиснете бутона „WiFi“, за да включите или изключите функцията WiFi. Когато 
функцията WiFi е включена, ще се показва индикаторът WiFi. 
Натиснете и задръжте бутона за 10 секунди, за да нулирате функцията WIFI. 

6 Завъртане 
 

Натиснете този бутон, хоризонталните жалузи на климатика ще се завъртат нагоре и 

надолу автоматично. Натиснете го един път за превключване между включване и 

изключване. 



 

Употреба на дистанционно управление 
 

Това е дистанционно управление за обща употреба, което може да бъде 

използвано за климатици с много функции. За някоя функция, която 

моделът не притежава, ако натиснете съответния бутон на 

дистанционното управление, това ще запази първоначалното работно 

състояние.  

 

Как се използва дистанционното управление 

 

Насочете дистанционното управление към приемника на сигнала и 

натиснете желания бутон. Уредът генерира звуков сигнал, когато той 

приеме сигнала. 

 

 Уверете се, че нищо, като завеси, не блокира прозорчето на приемника 

на сигнала. 

 Ефективното разстояние на сигнала е не повече от 8 м. 

 

 ВНИМАНИЕ: 

• Не излагайте прозорчето на приемника на пряка слънчева 

светлина. Това може да повлияе неблагоприятно върху 

работата. 

• Употребата на определена флуоресцентна лампа в 

същата стая може да попречи на приемането на сигнала. 

• Не оставяйте дистанционното управление на пряка 

слънчева светлина или близо до нагревател. Защитете 

дистанционното управление от влага и удар. 

 

 

  



 

Бутони на дистанционното управление 

 

 

1. Бутон за включване/изключване 

Бутон 

3. Бутон за РЕЖИМ (MODE) 

4. Бутон SWING (ЗАВЪРТАНЕ) 

5.  бутон 

6. Бутон FAN (ВЕНТИЛАТОР) 

7. Бутон TIMER OFF (ТАЙМЕР 
ИЗКЛЮЧВАНЕ) 

8. Бутон CLOCK (ЧАСОВНИК) 

9. Бутон TIMER ON (ТАЙМЕР 
ВКЛЮЧВАНЕ) 

10. Бутон SLEEP (ЗАСПИВАНЕ) 

11. Бутон TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 

12. Бутон TURBO (ТУРБО) 

13. Бутон X-FAN (Х-ВЕНТИЛАТОР) 

 
14. Бутон WiFi 

15.  бутон 

 

Въведение към иконите на екрана на дисплея 

 



 

8°C heating function 8°C функция отопление 

  

Operation mode Работен режим 

Auto mode Автоматичен режим 

Cool mode Режим охлаждане 

Dry mode Режим изсушаване 

Fan mode Режим вентилатор 

Heat mode Режим отопление 

Clock  Часовник  

Sleep mode Режим на заспиване 

Light Светлина 

  

Temp. Display type Темп. Тип на дисплея 

Set temp. Зададена темп. 

Outdoor ambient temp. Външна околна темп. 

Indoor ambient temp. Вътрешна околна темп. 

  

Set fan speed Зададена скорост на вентилатора 

Send signal  Изпращане на сигнал  

Turbo mode Режим турбо 

Ventilation operation Работа на вентилацията 

Health function Здравословна функция 

X-fan mode Режим Х-вентилатор 

Set temperature Зададена температура 

This is a general remote controller. Some models have this 
function while some do not. Please refer to the actual 
models. 

Това е общо дистанционно управление. Някои модели 
имат тази функция, докато други я нямат. Моля, 
направете справка с действителните модели. 

Set time Настройка на часа 

TIMER ON/ TIMER OFF ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧЕН 

Child lock Функция за заключване от деца 

Up & down swing Завъртане нагоре и надолу 

  

 
I feel Аз чувствам 



 

Въведение към бутоните на дистанционното 
управление 
 

Забележка: 
Това е дистанционно управление за обща употреба, която може да бъде използвано 

за климатици с много функции. За някоя функция, която моделът не притежава, 
ако натиснете съответния бутон на дистанционното управление, това ще запази 
първоначалното работно състояние.  

 

• След свързване към електрозахранването климатикът ще издаде звук. 

Работният индикатор " " свети (червен индикатор, цветът е различен за 
различните модели). След това можете да управлявате климатика с 
дистанционното управление. 

• Във включено състояние с натискането на бутон на дистанционното управление 

иконата на сигнала “ ” на дисплея на дистанционното управление ще 
премигне веднъж и климатикът ще издаде звук "де", който означава, че сигналът 
е изпратен към климатика. 

• В изключено състояние иконата за настройка на температурата и часовника ще 
бъде показана на дисплея на дистанционното управление (ако таймерът е 
включен, таймерът е изключен и светлинните функции са зададени, 
съответните икони ще се показват на дисплея на дистанционното управление в 
същото време); Във включено състояние дисплеят ще показва съответните 
икони на настроената функция. 

 

1 Бутон за включване/изключване 

Натиснете този бутон за включване на уреда. Натиснете този бутон отново за 
изключване на уреда. 

 

2  бутон 

Натиснете този бутон, за да увеличите зададената температура. При задържането 
му натиснат за повече от 2 секунди настроената температура нараства бързо. В 
режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН) зададената температура не може да се регулира.  
 

3 Бутон за РЕЖИМ (MODE) 

Всеки път, когато натиснете този бутон, режимът се избира в последователността 
AUTO (АВТОМАТИЧЕН), COOL (ОХЛАЖДАНЕ), DRY (ИЗСУШАВАНЕ), FAN 
(ВЕНТИЛАТОР) и HEAT (ОТОПЛЕНИЕ)*, както следва: 

 

*Забележка: Само за модели с отоплителна 
функция 

 

След включване на уреда по подразбиране се пуска АВТОМАТИЧЕН режим. В 

АВТОМАТИЧЕН режим зададената температура няма да се показва на LCD дисплея 

и уредът автоматично ще избира подходящия работен режим според стайната 

температура и ще прави комфортно помещението. 
 



 

4 Бутон SWING (ЗАВЪРТАНЕ) 
 

Натиснете този бутон за настройка на ъгъла на завъртане нагоре и надолу, при което 
промяната се извършва, както следва: 

 
Дистанционното управление е универсално. Ако бъде изпратена някоя команда, 

  уредът ще изпълни командата . 

Указва завъртане на жалузите като:  

 

5 Бутон SWING (ЗАВЪРТАНЕ) 

Натиснете този бутон, за да намалите зададената температура. При задържането 
му натиснат за повече от 2 секунди настроената температура намалява бързо. В 
режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН) зададената температура не може да се регулира. 

 

6 Бутон FAN (ВЕНТИЛАТОР) 
Този бутон се използва за настройка на скоростта на вентилатора в 

последователността, която преминава от AUTO,   , към  , след което 
отново към Auto. 

 

Ниска скорост   Средна скорост  Висока скорост 

Забележка: 
 
• При скорост AUTO (АВТОМАТИЧНА) климатикът ще избира подходящата 

скорост на вентилатора автоматично според фабричната настройка. 

• Скоростта на вентилатора е ниска в режим на изсушаване. 

• Функция X-FAN (Х ВЕНТИЛАТОР): Задръжте бутона за скоростта на вентилатора 

натиснат за 2 секунди в режим ОХЛАЖДАНЕ или ИЗСУШАВАНЕ, при което 

иконата „ “ се показва и вътрешният вентилатор ще продължи работа за 

няколко минути, за да изсуши помещението, даже ако сте изключили уреда. 

След включване на уреда, по подразбиране функцията X-FAN е изключена. 

Функцията X-FAN не е на разположение в режим АВТОМАТИЧЕН, ВЕНТИЛАТОР 

или ОТОПЛЕНИЕ. 

Тази функция показва, че влагата върху изпарителя на вътрешното 

устройство ще бъде издухана, след като уредът бъде спрян, за 

предотвратяване на плесенясване. 

• При включена функция X-FAN: След изключване на уреда с натискане на 

бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. вътрешният вентилатор ще продължи да работи за 

няколко минути на ниска скорост. В този период задръжте бутона за скоростта 

на вентилатора за натиснат за 2 секунди, за да спрете директно вътрешния 

вентилатор. 

• При изключена функция X-FAN: След изключване на уреда с натискане на бутона 



 

за ВКЛ./ИЗКЛ., целият уред ще се изключи директно. 
 

7 Бутон TIMER OFF (ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧВАНЕ) 

Натиснете този бутон за иницииране на таймера за автоматично изключване. 

За отмяна на програмата на автоматичния таймер просто натиснете бутона 

отново. Настройката на TIMER OFF (ТАЙМЕР ИЗКЛ.) е същата като тази на 

TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛ.). 
 

8 Бутон CLOCK (ЧАСОВНИК) 

Натиснете бутона CLOCK (ЧАСОВНИК) ,  мига. В рамките на 5 секунди 

натискане на бутона или ▲ настройва текущото време. Задържането на някой 

бутон за повече от 2 секунди увеличава или намалява времето с 1 минута на всеки 

0,5 секунди и след това с 10 минути на всеки 0,5 секунди. По време на мигането 

след настройката натиснете бутона CLOCK (ЧАСОВНИК) отново и след това 

постоянно ще се показват  . 

 

9 Бутон TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧВАНЕ) 
Натиснете този бутон за иницииране на таймера за автоматично включване. За 
отмяна на програмата на автоматичния таймер просто натиснете бутона отново. 

След натискане на този бутон,  изчезва и мига "ON " (ВКЛ.). 00:00 се показва за 

настройка на времето на включване. В рамките на 5 секунди натиснете бутона или 
▲ за настройка на стойността на времето. Всяко натискане на някой от бутоните 

променя настройката на времето с 1 минута. Задържането на някой от бутоните 
бързо променя настройката на времето с 1 минута и след това с 10 минути. В рамките 
на 5 секунди след настройката натиснете бутон TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧВАНЕ) за 
потвърждаване. 

 
10 Бутон SLEEP (ЗАСПИВАНЕ) 
Натиснете този бутон, за да влезете в работен режим ЗАСПИВАНЕ. 

Натиснете го отново за отмяна на тази функция. Тази функция е на 

разположение в режим ОХЛАЖДАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ (само за модели с 

функция отопление) за поддържане на най-комфортната температура 

за вас. 
 

11 Бутон TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 
 

С натискане на този бутон можете да видите настроената стайна 
температура, околната стайна температура на дисплея на вътрешното 
устройство. Настройката на дистанционното управление се избира 
последователно, както следва: 



 

 
No display  Няма дисплей 

 

Когато изберете „ „ с дистанционното управление или няма дисплей, 
температурният индикатор на вътрешното устройство показва 

зададената температура; Когато изберете „ „ с дистанционното 
управление, температурният 
индикатор на вътрешното устройство показва вътрешната околна 
температура; 3 секунди по късно или в рамките на 3 секунди той приема 
друг сигнал на дистанционното управление, който връща към дисплея на 
настройката на температурата. Внимание: 
• Този модел няма функция за показване на външната околна 

температура. Докато дистанционното управление може да управлява „ 

„ и вътрешното устройство показва зададената температура. 
• При включване на уреда той показва по подразбиране зададената 
температура. 
• Само за модели с температурен индикатор на вътрешното устройство. 

 

12 Бутон TURBO (ТУРБО) 
Натиснете този бутон, за да активирате I деактивирате функцията Турбо, който 

позволява на уреда да достигне предварително зададената температура за най-

кратко време. В режим ОХЛАЖДАНЕ, уредът ще издухва силна струя охлаждащ 

въздух с най-висока скорост на вентилатора. В режим ОТОПЛЕНИЕ, уредът ще 

издухва силна струя топъл въздух с най-висока скорост на вентилатора. 

13 X-FAN  бутон 
Функция X-FAN (Х ВЕНТИЛАТОР): В режим ОХЛАЖДАНЕ или ИЗСУШАВАНЕ, иконата 

 се показва и вътрешният вентилатор ще продължи работа за няколко минути, за 
да изсуши помещението, даже ако сте изключили уреда. След включване на уреда, по 
подразбиране функцията X-FAN е изключена. Функцията X-FAN не е на разположение 
в режим АВТОМАТИЧЕН, ВЕНТИЛАТОР или ОТОПЛЕНИЕ. 

 функция: включва светлината на дисплея, а натискането на този бутон отново 

изключва светлината на дисплея. Ако светлината е включена, показва се . Ако 

светлината е изключена:  изчезва. 
 

14 Бутон WiFi 
 

Натиснете бутона „WiFi“, за да включите или изключите функцията WiFi. 

Когато функцията WiFi е включена, иконата " WiFi " ще се покаже на 

дистанционното управление; При изключен уред , натиснете бутоните 

"MODE" (РЕЖИМ) и " WiFi " едновременно за 1 секунда, модулът WiFi ще се 

върне към фабричната настройка по подразбиране. 

• Функцията WIFI е на разположение само за някои модели. 



 

 

15 Бутон  
 

Натиснете този бутон за включване и изключване на здравословната и 
почистващата функции в работно състояние. Натиснете този бутон за първи път, 

за да стартирате почистващата функция; LCD дисплеят показва „ “. Натиснете 
този бутон за втори път, за да стартирате здравословната и почистващата 

функции едновременно; LCD дисплеят показва „ “ и „ “. Натиснете този бутон за 
трети път, за да спрете здравословната и почистващата функции едновременно. 
Натиснете бутона за четвърти път, за да стартирате здравословната функция; LCD 

дисплеят показва „ “. Натиснете този бутон отново, за да повторите горната 
операция. (Тази функция е приложима частично при моделите) 
 

Въведение към функцията на комбинираните 

бутони 
 

Комбинация от бутоните "▲" и " ": За заключване 
 

Натиснете бутоните "▲" и " " едновременно за заключване или отключване на 

клавиатурата. Ако дистанционното управление е заключено, показва се . В 

този случай при натискане на който и да било бутон  мига три пъти. 

Комбинация от бутоните "MODE" и "  ": 

За превключване между Фаренхайт и Целзий 
При изключен уред натиснете бутоните "MODE" и " " едновременно за 
превключване между °C и °F. 
 

Комбинация от бутоните "TEMP" и "CLOCK": За 
функцията икономия на енергия 

Натиснете "TEMP" и "CLOCK" едновременно в режим ОХЛАЖДАНЕ за 
стартиране на функцията икономия на енергия. Дисплеят на дистанционното 
управление показва "SE". Повторете операцията, за да преустановите 
функцията. 

 
Комбинация от бутоните "TEMP" и "CLOCK": За 8°C 
функция отопление 

 
Натиснете "TEMP" и "CLOCK" едновременно в режим ОТОПЛЕНИЕ, за да 
стартирате функцията 8°C отопление. Дисплеят на дистанционното 

управление показва „ “ и избрана температура от "8°C ". (46°F, ако е 
настроен по Фаренхайт). Повторете операцията, за да преустановите 
функцията. 

  

Функция АЗ ЧУВСТВАМ 
 



 

Натиснете бутоните "▲" е "MODE"едновременно, за да стартирате функцията 

I FEEL (АЗ ЧУВСТВАМ) и на дистанционното управление ще се покаже " ". 
След задаване на тази функция дистанционното управление ще изпраща 
доловената околна температура към контролера и уредът автоматично ще 
регулира стайната температура според доловената температура. Натиснете 
тези два бутона едновременно отново, за да затворите функцията I FEEL (АЗ 

ЧУВСТВАМ) и „ “ ще изчезне. 

 Моля, поставете дистанционното управление близо до потребителя, когато 
задавате тази функция. Не поставяйте дистанционното управление близо до 
предмет с висока или ниска температура, за да избегнете долавяне на 
неточна стайна температура. Когато функцията I FEEL (АЗ ЧУВСТВАМ) е 
включена, дистанционното управление трябва да бъде поставено в зона, 
където вътрешното устройство може да приеме сигнала изпратен от 
дистанционното управление. 

 

  



 

Ръководство за работа 
 
1. След свързване към електрозахранването натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.И 

на дистанционното управление, за да включите климатика. 
2. Натиснете бутона за „РЕЖИМ“ (MODE), за да изберете желания режим: 

AUTO (АВТОМАТИЧЕН), COOL (ОХЛАЖДАНЕ), DRY (ИЗСУШАВАНЕ), FAN 
(ВЕНТИЛАТОР), HEAT (ОТОПЛЕНИЕ). 

3. Натиснете бутона "▲" или " " за настройване на желаната температура. 
(Температурата не може да бъде регулирана в автоматичен режим). 

4. Натиснете бутона „FAN“ (ВЕНТИЛАТОР), за да настроите желаната скорост 
на вентилатора: автоматична, ниска, средна и висока скорост. 

5. Натиснете бутона "SWING" (ЗАВЪРТАНЕ), за да изберете ъгъла на духане 
на вентилатора. 

 

Замяна на батериите на дистанционното 

управление 
 

1. Натиснете задната страна на дистанционното управление маркирана с „ “, 
както е показано на фигурата и след това избутайте капака на отделението 
за батериите по посока на стрелката. 

2. Заменете двете сухи батерии 7# (AAA 1,5V) и се уверете, че позицията на 
полюса "▲" и полюса "  " са правилни. 

3. Инсталирайте отново капата на отделението за батериите. 

 
Battery Батерия 

Reinstall Инсталирайте отново 

Remove Снемете 

Cover of battery box Капак на отделението за батериите 

 
Уведомление 
● По време на работа насочвайте предавателя на сигнала на дистанционното 

управление към приемното прозорче на вътрешното устройство. 
● Разстоянието между предавателя на сигнала и приемното прозорче не 

трябва да е повече от 8 м и не трябва да има препятствия между тях. 

● Сигналът може да бъде смутен лесно в помещение, където има 
флуоресцентна лампа или безжичен телефон; дистанционното управление не 
трябва да бъде близо до вътрешното устройство по време на работа. 

● Заменяйте с нови батерии от същия модел, когато е необходима замяна. 



 

● Ако няма да използвате дистанционното управление продължително 
време, моля, извадете батериите. 

● Ако дисплеят на дистанционното управление е неясен или няма 
дисплей, моля, заменете батериите. 

  



 

Почистване и поддръжка 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 

● Преди почистване на климатика, моля, изключете уреда и разкачете 
електрозахранването. В противен случай, това може да доведе до удар от 
електрически ток. 

● Не мийте климатика с вода. В противен случай, това може да доведе до удар от 
електрически ток. 

● Не използвайте летливи течности (като разредител или бензин) за почистване на 
климатика. В противен случай това може да повреди външния вид на климатика. 

 

Почистване на външния корпус и решетката 

 
Почистване на външния корпус: 

Ако има прах по повърхността на външния корпус, моля използвайте 
мека кърпа, за да го избършете. Ако външният корпус е много 
замърсен (например мазен), моля, използвайте неутрално почистващо 
средство, за да го изтриете. 
Почистване на решетката: Използвайте почистващо средство или 

мека четка, за да я почистите. 

 

Почистване на филтъра 

 

1. Снемете филтъра 

Натиснете скобата, както е показано на фигурата и след 
това снемете фиртъра1; издърпайте филтрите 2. 

 
Filter 1 Филтър 1 

Clasp Скоба 

 

2. Почистване на филтъра 
Използвайте почистващо средство или вода, за да почистите филтъра. Ако 
филтърът е много замърсен (например мазен), използвайте топла вода 40°C 
с добавка на неутрално почистващо средство, за да го почистите и го 
оставете на сянка да изсъхне. 

3. Монтиране на филтъра 
След като филтърът е почистен и изсъхнал, 

инсталирайте го отново. 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Филтърът трябва да бъде почистван около веднъж на всеки три месеца. Ако има 

много прах в работната среда, трябва да увеличите честотата на почистване. 

 Ни изсушавайте филтъра с огън или сешоар. В противен случай той може да се 
деформира или запали. 

Почистване на тръбата за разсейване на топлината 

Отстранете тръбата за разсейване на топлината от климатика, почистете я и я 
подсушете, след което я инсталирайте отново. (За начина на инсталиране и 
снемане, моля, вижте инструкциите за „Инсталиране и демонтаж на тръбата за 
разсейване на топлината“). 

 
Проверка преди сезона на употреба 

 
1. Проверете дали въздушните входове и изходи не са запушени. 

2. Проверете дали щепселът и електрическият контакт са в добро състояние. 

3. Проверете дали филтърът е чист. 

4. Проверете дали батериите са инсталирани в дистанционното управление. 

5. Проверете дали съединението, скобата на прозорчето и тръбата за разсейване 
на топлината са инсталирани плътно. 

6. Проверете дали тръбата за разсейване на топлината е повредена. 

 
Проверка след сезонна употреба 

 
1. Прекъснете електрозахранването. 
2. Почистете филтъра и външния корпус. 
3. Отстранете праха и замърсяванията по климатика. 
4. Премахнете натрупалата се вода в шасито (вижте раздела Начин на 

източване“ за детайли). 
5. Проверете дали скобата на прозорчето е повредена, или не. Ако да, моля, 

свържете се с търговеца. 

 
Дългосрочно съхранение 

 
Ако няма да използвате климатика продължително време, моля, поддържайте го със 
следните действия за добра ефективност: 

● Уверете се, че няма събрала се вода в шасито и че тръбата за разсейване на 
топлината е демонтирана. 

● Издърпайте щепсела и навийте захранващия кабел. 
● Почистете климатика и го пакетирайте добре за предпазване от прах. 

 
Уведомление за рециклиране 

● Много опаковъчни материали са рециклиращи се материали. Моля, боравете с 
тях чрез местната кофа за рециклиране на отпадъци. 

● Ако искате да изхвърлите климатика, моля, свържете се с местния клон или се 

консултирайте със сервизен център за правилния метод на изхвърляне.  



 

Анализ на неизправността 

Моля, проверете долните точки, преди да попитате за поддръжка. Ако 
неизправността все още не може да бъде отстранена, моля свържете се с 
местния търговец или с квалифициран професионалист. 

 

Явление Отстраняване на проблеми Решение 

 

Климатикът не 
работи 

 

● Неизправност в 
захранването? 

● Изчакайте след 
възстановяване на 
захранването. 

● Разхлабен щепсел? ● Вкарайте отново 
щепсела. 

● Сработил ли е въздушният 
изключвател или изгорял 
ли е предпазител? 

● Помолете 
професионалист 
да замени 
въздушния 
изключвател или 
предпазителя. 

● Има ли неизправност на 
веригата? 

● Помолете 
професионалист да 
замени веригата. 

● Рестартиран ли е уредът 
незабавно след спиране? 

● Изчакайте 3 
минути и след 
това включете 
уреда отново. 

 

Лошо 
охлаждане 
(отопляване) 

● Твърде ниско ли е 
захранващото напрежение? 

● Изчакайте докато 
напрежението се 
възстанови. 

● Твърде замърсен ли е 
въздушният филтър? 

● Почистете въздушния 
филтър. 

● Подходяща ли е 
настроената температура? 

● Настройте 
температурата. 

● Затворени ли са вратата 
и прозорецът? 

● Затворете вратата и 
прозореца. 

 

Климатикът не 
може да приеме 
сигнал от 
дистанционното 
управление или 
последното не е 
чувствително. 

● Смущаван ли е сериозно 
уредът (например 
статично налягане, 
нестабилно напрежение)? 

● Моля, издърпайте 
щепсела. Вкарайте 
щепсела след около 3 
минути и включете след 
това уреда. 

● В приемния обхват ли е 
дистанционното 
управление? 

● Приемният обхват на 
дистанционното 
управление е 8 м. Не 
превишавайте този 



 

обхват. 

● Блокирано ли е то от 
препятствия? 

● Отстранете 
препятствията. 

● Ниска ли е 
чувствителността на 
дистанционното 
управление? 

● Проверете батериите 
на дистанционното 
управление. Ако 
мощността е ниска, 
моля, заменете 
батериите. 

● Има ли флуоресцентна 
лампа в помещението? 

● Преместете 
дистанционното 
управление близо до 
климатика. 
● Изключете 
флуоресцентната 
лампа и опитайте 
отново. 

 
 
  



 

Анализ на неизправността 
 

Явление Отстраняване на проблеми Решение 

 

Не се издухва 
въздух от 
климатика 

●  Има ли запушен 
въздушен вход или 
въздушен изход? 

● Отстранете 
препятствията. 

● В режим на отопление 
повишена ли е 
зададената вътрешна 
температура? 

● Устройството ще спре 
да духа след 
достигане на 
зададената 
температура. 

● Току що ли е стартиран 
режимът на отопление? 

● За да се предотврати 
студен въздух, 
климатикът ще забави 
малко стартирането, 
което е нормално 
явление. 

● Размразен ли е 
изпарителят? (забелязва 
се по издърпването на 
филтъра) 

● Това е нормално 
явление. Климатикът 
се размразява. След 
като размразяването 
завърши, работата се 
възобновява. 

 

Зададената 
температура не 
може да бъде 
регулирана. 

● Работи ли уредът в 
автоматичен режим? 

● Температурата не 
може да бъде 
регулирана в 
автоматичен режим. 

● Превишава ли 
необходимата 
температура диапазона за 
температурна настройка? 

● Диапазон за 
температурна 
настройка: 16°C-30°C . 

 

Има неприятен 
мирис. 

● Има неприятен мирис в 
помещението, като от 
мебели, цигари и др. 

● Отстранете източника 
на неприятния мирис. 

● Почистете филтъра. 

 

Има необичаен 
звук по време на 
работа 

● Смущава ли се уредът от 
светкавици, радио, и др.? 

● Прекъснете 
захранването, 
свържете отново към 
захранването и 
включете отново 



 

уреда. 

 

Може да се чуе 
шум от течаща 
вода 

● Включен и изключен току 
що ли е уредът? 

● Има шум от течащ 
хладилен агент в 
климатика, което е 
нормално явление. 

 

Може да се чуе 
звукът „ПАПА“ 

 

● Включен и изключен току 
що ли е уредът? 

● Топлинно 
разширяване или 
свиване на панела 
поради промяната на 
температурата, което 
причинява шум от 
триене. 

 

  



 

Анализ на неизправността 
 

Код на неизправността 

 

КОД ЗА ГРЕШКА Отстраняване на проблеми 

F0 Моля, свържете се с квалифицирани професионалисти 
за сервизно обслужване. 

F1 Моля, свържете се с квалифицирани професионалисти 
за сервизно обслужване. 

F2 Моля, свържете се с квалифицирани професионалисти 
за сервизно обслужване. 

F4 Моля, свържете се с квалифицирани професионалисти 
за сервизно обслужване. 

E8 1. Проверете дали уредът е в среда с висока 
температура и висока влажност; ако околната 
температура е твърде висока, изключете уреда и го 
включете отново за работа след като околната 
температура падне под 35°C. 

2. Проверете дали изпарителят и кондензаторът са 
блокирани от някакви предмети; ако да, отстранете 
предметите, изключете уреда и го включете отново за 
работа. 

3. Ако неизправността все още е налице, моля, 
свържете се със слепродажбения сервизен център. 

H3 

H8 1. Излейте водата от вътрешността на шасито. 

2. Ако „Н8“ все още е налице, моля, свържете се с 
професионалист за поддръжка на уреда.  

NI 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

● Ако е налице следното явление, моля, изключете климатика и го разкачете 
от захранването незабавно, след което се свържете веднага с търговеца. 

→ Захранващият кабел е прегрял или повреден. 

→ Необичаен звук по време на работа. 

→ Неприятен мирис. 

→ Теч на вода 

● Не поправяйте или поставяйте отново сами климатика. 

● Ако пуснете климатика в необичайно състояние, това може да причини 
неизправност, удар от електрически ток или опасност от пожар. 

  



 

Предпазни мерки при инсталирането 
 
• Спазвайте всички действащи регламенти и разпоредби. 

• Не използвайте повреден или нестандартен захранващ кабел. 

• Внимавайте по време на инсталиране и поддръжка. Забранете неправилната 

експлоатация за предотвратяване на удар от електрически ток, злополуки и други 

инциденти. 

 
Избор на място за инсталиране 

Основно изискване 

Инсталирането на уреда на следните места може да причини неизправност. 
Ако това е неизбежно, моля, свържете се с местния търговец: 

1. Място със силни топлинни източници, изпарения, възпламеняем или 
експлозивен газ или летливи обекти във въздуха. 

2. Място с високочестотни устройства (като заваръчен апарат, медицинско 
оборудване). 

3. Място близо до крайбрежна зона. 

4. Място с масло или дим във въздуха. 

5. Място със серни газове. 

6. Други места със специални обстоятелства. 
7. Не е разрешено да се инсталира върху нестабилна или движеща се 

основна конструкция (като товарен автомобил) или в корозивна среда (като 
химически завод). 

 
Изисквания към климатика 
1. Въздушният вход трябва да е далеч от препятствия и не трябва да има 

предмети близо до въздушния изход. В противен случай това ще повлияе 
на излъчването на тръбата за разсейване на топлината. 

2. Изберете място, на което шумът и изходящият въздух от външното 
устройство няма да засяга съседите. 

3. Моля, направете всичко необходимо, да бъде далеч от флуоресцентни 
лампи. 

4. Уредът не бива да се монтира в перални помещения.  

 

Изисквания към електрическото свързване 

Предпазни мерки 
1. Трябва да се спазват разпоредбите за електротехническа безопасност при 

инсталирането на уреда. 

2. Съгласно местните разпоредби за безопасност, използвайте 
квалифицирана верига за електрозахранване. 

3. За уреди с приставка от тип Y инструкциите трябва да съдържат по 
принцип следното. Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да 
се смени от производителя, негов сервизен представител или други 
подобно квалифицирани лица, за да се избегнат опасностите. 

4. Свържете правилно фазата, нулата и заземителния проводник на контакта. 

5. Непременно прекъсвайте електрозахранването преди започване на 



 

работа свързана с електрозахранването и безопасността. 
6. Не поставяйте под напрежение преди да завършите инсталирането. 

7. Климатикът е електроуред от първи клас. Той трябва да бъде правилно 
заземен със специално заземително устройство от професионалист. 
Моля, уверете се, че той винаги е заземен ефективно, в противен случай 
той може да причини удар от електрически ток. 

8. Жълто-зеленият или зеленият проводник в климатика е заземителен 
проводник, който не може да бъде използван за други цели. 

9. Съпротивлението на заземяването трябва да отговаря на националните 
регулации за електротехническа безопасност. 

10. Уредът трябва да се монтира в съответствие с националните регулации за 
електрически инсталации. 

11. За да бъде в съответствие с IEC 61000-3-11, стойността на импеданса на 
системата за електрозахранване, свързана към продукта, трябва да бъде 
по-малка от или равна на допустимата максимална стойност на |Zsys| в 
следната таблица: 

 

 

 
 

Подготовка преди инсталирането 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Проверете дали аксесоарите са налице преди инсталирането. 

Списък на аксесоарите 

 

 
Съединение А 

 
Тръба за разсейване на топлината  

Дренажен 
конектор 

 

Куки за 
захранващия 
кабел 

 

Винтове 

 

Дистанционно 
управление 

 

Батерия (AAA 
1,5 V) 

 

Потребителско 
ръководство 

 

 

 

модели макс. IZsysl 
единици:омове 

GPC10AN 

GPC12AN 

GPH12AN 

0.13 



 

 

По избор 1 

 

  
Съединение В 

  
Съединение С 

 

По избор 2 

 

 
 

Window panel Панел на 
прозореца 

Exhaust cover Изпускателен 
капак 

Extension 
panel 

Разширителен 
панел 

Adjustment 
panel 

Панел за 
настройка 

 

 
Предпазна 
мрежа от 
насекоми 

 
Съединение В 

 
Съединение 
С 

 
Конзола 

 
Тампон A  

Тампон B 

 

По избор 3 

 

 
Съединение 

D 

 
Съединение 

E 

 
Съединение 

F 

 
Съединение 

G 

 
Пластмасов 

капак 

 

Инструменти необходими за инсталирането 

 

 
Кръстата отвертка 

 
Права отвертка  

Ножовка 



 

 
Ролетка 

 
Ножици 

 
Молив 

 

Инсталиране на куките за захранващия кабел 
 

• Монтирайте куките за захранващия кабел от задната страна на уреда с винтове 

(посоката на куките за захранващия кабел е, както е показано на следващата 

фигура). 
 

 
Direction of power cord hooks is upward Посоката на куките за захранващия 

кабел е нагоре 

Power cord hooks Куки за захранващия кабел 

Screws Винтове 

Direction of power cord hooks is 
downward 

Посоката на куките за захранващия 
кабел е надолу 

 

• Навийте захранващия кабел около куките за захранващия кабел. 
 



 

 
 

 

Отстраняване на събралата се вода 
Има 2 начина за отстраняване на събралата се вода: 

 

1. Употреба на дренажната опция от долния отвор. 
 

При работа в режим на охлаждане, изсушаване или отопление 

кондензираната вода ще се източва към шасито. 
 

Когато шасито е пълно с вода, зумерът ще подаде 8 звукови сигнала и ще се 

покаже „Н8“, за да напомни на потребителя да източи водата, уредът ще се 

изключи 2 минути по-късно и всички бутони ще бъдат без функция. 

За изпразване на шасито, моля, следвайте инструкциите по-долу. 

1. Изключете уреда и извадете щепсела от електрическия контакт. 

2. Използвайте малка тава или преместете уреда до подходящо място за 

източване на водата. 

3. Отстранете предварително инсталираната капачка за източване от уреда. 

4. Източете водата в малка тава или на подходящо място. 

5. Когато източването завърши, инсталирайте отново капачката за източване. 

6. Натиснете бутона за включване/изключване, за да стартирате отново уреда. 

 
Drainage port Отвор за източване 

  



 

Отстраняване на събралата се вода 
2. Използвайте опцията за непрекъснато източване от средния отвор. 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Водата може да бъде автоматично изпразвана в подов дренаж чрез 

закрепване на маркуч с вътрешен диаметър 14 мм (не е включен). 

1. Отстранете капачката за непрекъснато източване 1 като я завъртите обратно на 

часовниковата стрелка, след което отстранете гумената запушалка 2 от чучура. 

 

  

2. Завийте дренажния конектор към 

(включен в пакета) чучура, като го 

завъртите по часовниковата стрелка. 

3. Вмъкнете маркуча за източване 

в дренажния конектор. 

  

ВНИМАНИЕ: 

Когато използвате опцията за непрекъснато източване от средния отвор, 

поставете преносимия уред върху равна повърхност и се уверете, че 

градинският маркуч е без задръствания и е насочен надолу. Разполагането на 

преносимия уред върху неравна повърхност или монтирането на неправилен 

маркуч може да доведе до напълване на шасито с вода и това да причини 

изключване на уреда. Изпразнете водата в шасито, ако възникне изключване, 

след това проверете местоположението на преносимия уред и маркуча дали е 

правилно настроен. 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 

Забележка за инсталирането на тръбата за разсейване на топлината 
 
За подобряване на ефективността на охлаждане тръбата за 
разсейване на топлината трябва да е възможно най-къса и права 
без криви участъци, за да осигури плавно разсейване на топлината. 
 

 
Correct Правилно 

Correct Правилно 

Correct Правилно 

Wrong Грешно 

 
• Дължината на тръбата за разсейване на топлината е по-малка от 1 м. 

Препоръчва се тя да бъде с най-късата дължина. 
• При инсталиране тръбата за разсейване на топлината трябва да бъде възможно 
най-права. Не удължавайте тръбата и не я свързвайте с друга тръба за разсейване 
на топлината. 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 

• Правилното инсталиране е показано на фигурата (Когато я инсталирате върху 

стена, височината на отвора не трябва да бъде повече от 130 см от пода). 
 

 
 

• Грешно инсталиране е показано на следната фигура (Ако тръбата е огъната 

твърде много, това лесно може да причини неизправност.) 

 
 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
По избор 1: Инсталиране в двоен прозорец 

1. Свържете съединение В към съединение С. 
 

 

Joint B Съединение В 

Joint C Съединение С 

 

2. Завийте съединение А и съединение В+С към двата края на тръбата за 
разсейване на топлината. 

 

 

Joint A Съединение А 

Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 

Joint B + C Съединение В+С 

 

3. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 
„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 

 



 

 

Casp Фиксатор 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 

4. Отведете изпускателния маркуч навън. 

 

 
 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 

По избор 2-1: Инсталиране в двукрил прозорец 

 
1. Закрепете предпазната мрежа от насекоми към панела за прозорец. 

 

 
 

2. Отрежете тампона А (от залепващ тип) на правилната дължина и го 

закрепете към основата на прозореца и долната част на крилото. 

 
 
 
 

 
Тампон A 

 
 

 
3. Закрепете панела за прозорец към основата на прозореца. 

Осигурете закрепване на изпускателния капак към панела за прозорец. 

Вътрешна ширина на прозореца: 20,5" (520 мм) 

Използвайте панела за прозорец. 

 
Панелът за прозорец не може да бъде инсталиран в прозорци по-малки от 

20,5“ (520 мм) ширина, тъй като няма да може да се затвори изпускателният 

капак. 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец 

върху крилото на прозореца.  

(2) Фиксирайте панела за прозорец към основата на прозореца с 

винтове. 

 



 

 

Exhaust cover Изпускателен капак 

Window panel Панел за прозорец 

Cut Отрязване 

 

Вътрешна ширина на прозореца: 20,5" (520 мм) - 38,5" (980 мм) Използвайте 

панела за прозореца и панела за настройка. 

 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец върху 

крилото на прозореца.  

(2) Плъзнете панела за настройка, за да пасне към ширината на рамката на 

прозореца. 

(3) Фиксирайте панела за прозорец към прага с винтове. 
 

 

 
Adjustment panel  Панел за настройка 
 
Вътрешна ширина на прозореца: 38,5" (980 мм) - 59" (1500 мм) 

Използвайте панела за прозорец, панела за настройка и разширителния панел. 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец върху 

крилото на прозореца.  

(2) Плъзнете панела за настройка и разширителния панел, за да паснат с 

ширината на рамката на прозореца.  



 

(3) Фиксирайте панела за прозорец към прага на прозореца с винтове. 

 
 
Extension panel Разширителен панел 
Adjustment panel Панел за настройка 
 

4. Затворете крилото на прозореца плътно към панела за прозорец. 
 

 
 

5. Поставете тампона В между стъклото и прозореца, да предотвратите 

проникване на въздух и насекоми в помещението. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Закрепете конзолата с винт. 

 

 
Bracket  Конзола 



 

7. Свържете съединение В към съединение С. 

 

Joint B Съединение В 

Joint C Съединение С 

 

8. Завийте съединение А и съединение В+С към двата края на тръбата за 
разсейване на топлината. 

 

 

Joint A Съединение А 

Clockwise По часовниковата стрелка 

Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 

Anti-clockwise Обратно на часовниковата стрелка 

Joint B+C Съединение В+С 

 

 

9. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 
„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 

 



 

 

Clasp Скоба 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 

10. Плъзнете и отворете изпускателния капак на панела за прозорец и закрепете 
адаптера за прозорец. 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 
По избор 2 -2: Инсталиране в плъзгащо се крило на прозорец 
 
1. Закрепете предпазната мрежа от насекоми към панела за прозорец. 

 

 
 

2. Отрежете тампона А (от залепващ тип) на правилната дължина и го 

закрепете към рамката на прозореца и страничната част на крилото. 

 
Sponge A  Тампон A 
 

3. Панел за прозорец 

Осигурете закрепване на изпускателния капак към панела за прозорец. 

Вътрешна височина на прозореца: 20,5" (520 мм) 

Използвайте панела за прозорец. 

 
Панелът за прозорец не може да бъде инсталиран в прозорци по-малки от 

20,5“ (520 мм) височина, тъй като няма да може да се затвори изпускателният 

капак. 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец върху 

рамката на прозореца.  

(2) Фиксирайте панела за прозорец към рамката на прозореца с винтове. 



 

 
Exhaust cover Изпускателен капак 

Window panel Панел за прозорец 

 

Вътрешна ширина на прозореца: 20,5" (520 мм) - 38,5" (980 мм) Използвайте 

панела за прозореца и панела за настройка. 

 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец върху 

рамката на прозореца.  

(2) Плъзнете панела за настройка, за да пасне на височината на рамката на 

прозореца. 

(3) Фиксирайте панела за прозорец към рамката на прозореца с винтове. 
 

Вътрешна височина на прозореца: 38,5" (980 мм) - 59" (1500 мм) 

Използвайте панела за прозорец, панела за настройка и 
разширителния панел. 

(1) Отворете крилото на прозореца и поставете панела за прозорец върху 

рамката на прозореца.  

(2) Плъзнете панела за настройка и разширителния панел, за да паснат с 

височината на рамката на прозореца.  

(3) Фиксирайте панела за прозорец към рамката на прозореца с винтове. 

 
Extension panel Разширителен панел 

Adjustment panel Панел за настройка 



 

 
4. Затворете крилото на прозореца плътно към панела за прозорец. 

 
 

5. Поставете уплътнението от пяна В между стъклото и прозореца, да 

предотвратите проникване на въздух и насекоми в помещението. 

 
 

6. Закрепете конзолата с винт. 

 

 
Bracket  Конзола 

 

7. Свържете съединение В към съединение С. 



 

 

Joint B Съединение В 

Joint C Съединение С 

 

8. Завийте съединение А и съединение В+С към двата края на тръбата за 
разсейване на топлината. 

 

 

Joint A Съединение А 

Clockwise По часовниковата стрелка 

Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 

Anti-clockwise Обратно на часовниковата стрелка 

Joint B+C Съединение В+С 

 

 

9. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 
„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 

 



 

 

Clasp Скоба 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 

10. Плъзнете и отворете изпускателния капак на панела за прозорец и закрепете 
адаптера за прозорец. 

 
  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 

По избор 3 -1: Инсталиране в прозореца 
 

1. Завийте съединение А и съединение D към двата края на 

тръбата за разсейване на топлината. След това, завийте 

съединение E към съединение D, свържете плътно. 
 

 
 
Joint A Съединение А 
Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 
Joint D Съединение D 
Joint E Съединение E 

 
 
2. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 
„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 
 

 

Clasp Скоба 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 



 

3. Отведете изпускателния маркуч навън. 

 
  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 
 

По избор 3-2: Инсталиране в стената 
 

1. Завийте съединение А и съединение D към двата края на 
тръбата за разсейване на топлината. 

 
 

 
Joint A Съединение А 

Heat discharge pipe  Тръба за разсейване на топлината  

Joint D Съединение D 

 
2. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 

„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 

 
 

Clasp Скоба 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 
3. Вкарайте съединение Е в стената, фиксирайте го с винтове и сред 



 

това завийте съединение D в съединение Е. 

 

 
Joint D Съединение D 

Screw  Винт  

Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 

Joint E Съединение E 

Wall Стена 

 

  



 

Инсталиране на тръбата за разсейване на топлината 

По избор 3-3: Инсталиране в неподвижен прозорец 
 

1. Завийте съединение А в двата края на тръбата за разсейване на топлината. 
 

 
 

Joint A  Съединение А  

Heat discharge pipe Тръба за разсейване на топлината 

 
2. Ако прозорецът е неподвижен, отрежете отвор, за да инсталирате 
съединение F и съединение G плътно. 

 

 
Cut Отрязване 
Inside Отвътре 
Outside Отвън 
Joint F Съединение F 
Joint G Съединение G 
 

3. Инсталирайте другата страна на тръбата за разсейване на топлината обратно 
на часовниковата стрелка в съединение F. 

 



 

 
 

4. Вкарайте съединение А на тръбата за разсейване на топлината (страната с 

„TOP“ е нагоре) в канала, докато чуете звук. 
 

 
Clasp Скоба 

Groove Канал 

The side with “TOP” is upwards Страната с „TOP“ е нагоре 

 

 
 



 

Демонтаж на тръбата за разсейване на топлината 

 

По избор 1: Демонтаж за инсталиране в двоен прозорец 
 

1. Отстранете съединение A: 
Притиснете скобата и повдигнете съединение А нагоре, за да го отстраните. 

 
Clasp Скоба 

Upwards Нагоре 

Joint A Съединение А 

Disassemble Демонтаж 

 

2. Отстранете съединение В+С от външната страна. 

 

 
Съединение В+С 

  



 

Демонтаж на тръбата за разсейване на топлината 
 

По избор 2: Демонтаж за инсталиране в крило на прозорец  
 

1. Отстранете съединение A: 

Притиснете скобата и повдигнете съединение А нагоре, за да го отстраните. 

 

 
Clasp Скоба 

Upwards Нагоре 

Joint A Съединение А 

Disassemble Демонтаж 

 
2. Отстранете адаптера на прозореца. 

Издърпайте и отстранете адаптера на прозореца като притиснете надолу 

двете маркировки „PUSH“ (НАТИСНЕТЕ) и плъзнете и затворете 

изпускателния капак в панела за прозорец. (По избор) 

 

 

PUSH  НАТИСНЕТЕ 

 



 

Демонтаж на тръбата за разсейване на топлината 

По избор 3-1: Демонтаж за инсталиране в прозорец 
 

 
1. Отстранете съединение A: 
Притиснете скобата и повдигнете 
съединение А нагоре, за да го 
отстраните. 

2. Отстранете съединение D: 
отстранете съединение D от 
съединение Е. 

 
 

Clasp Скоба 

Upwards Нагоре 

Joint A Съединение А 

Disassemble Демонтаж 
  

 

Joint D Съединение D 

Joint E Съединение E 
 

 

По избор 3-2: Демонтаж за инсталиране в стената 
 

1. Отстранете съединение A: 

Притиснете скобата и повдигнете съединение А нагоре, за да го отстраните. 
 

 
Clasp Скоба 

Upwards Нагоре 

Joint A Съединение А 

Disassemble Демонтаж 



 

 
2. Отстранете съединение D: 
отстранете съединение D от съединение Е. 
 

 
clockwise  По часовниковата стрелка 
 

3. Когато тръбата за разсейване на топлината е отстранена, инсталирайте 

пластмасовия капак в съединение D в случай на насекоми в жилището. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

По избор 3-3: Демонтаж за инсталиране в неподвижен прозорец 
 
1. Отстранете съединение A: 
Притиснете скобата и повдигнете съединение А нагоре, за да го отстраните. 

 



 

Clasp Скоба 

Upwards Нагоре 

Joint A Съединение А 

Disassemble Демонтаж 

2. Отстранете тръбата за разсейване на топлината от съединение F. 
 

 
 

3. Когато тръбата за разсейване на топлината е отстранена, инсталирайте 

пластмасовия капак в съединение F в случай на насекоми в жилището. 
 

 
Plastic Cover  Пластмасов капак 

Работен тест 
 

• Свържете към електрозахранването и след това натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. на 
дистанционното управление, за да стартирате уреда. 

• Натиснете бутона за режима, за да изберете автоматична, охлаждаща, 

изсушаваща, вентилаторна или отоплителна функция и след това проверете 

дали уредът работи нормално. 

• Ако стайната температура е под16°C, уредът не може да работи в режим на 
охлаждане. 



 

Електрическа схема 
 
GPC10AN  GPC12AN 

Електрическите схеми са предмет на промяна без предизвестие. Моля, 
определете коя е на уреда. 

 

 
 
GPH12AN 

Електрическите схеми са предмет на промяна без предизвестие. Моля, 

определете коя е на уреда. 

 

 

 

  



 

Ръководство за специалиста 

Изискване за правоспособност на техника по поддръжката (ремонти 

трябва да се извършват само от специалисти). 

a. Всички техници, които са ангажирани с хладилни системи, трябва да имат 
валидно удостоверение издадено от упълномощена организация и квалификация за 
работа с хладилни системи призната от този промишлен бранш. 
b. Ремонтът може да се извършва само по метода препоръчван от производителя на 
оборудването. 

Ако е необходим друг техник за поддръжка и ремонт на уреда, той трябва да е 

надзираван от лице, което има квалификацията да използва възпламеняем хладилен 

агент.  

Подготвителна работа за безопасност преди инсталиране 

Безопасността трябва да бъде инспектирана преди поддръжката на уреди с 
възпламеняем хладилен агент за намаляване до минимум на опасността от 
възпламеняване. 

Работата трябва да се провежда с контролирана процедура, за да се сведе до минимум 

риска от наличие на запалим газ или изпарения по време на работа. 

 
Засичане на запалими охлаждащи газове 

При никакви обстоятелства не бива да се използват потенциални източници на 
запалване при търсене на или засичане на течове на охлаждащ газ. Не бива да се 
използва халидна горелка (или какъвто и да било друг детектор с открит пламък).  

 

Проверка на околната среда 

• Целият персонал за поддръжка и другите, работещи в местната област, трябва да 

бъдат инструктирани за естеството на провежданата работа. Трябва да се избягва 

работа в затворени пространства. Областта около работното пространство трябва да 

бъде заградена. Уверете се, че условията в областта са обезопасени откъм запалими 

материали. 

Областта трябва да бъде проверена с подходящ детектор за охлаждащ газ преди и по 
време на работа, за да бъде техникът наясно с потенциално токсични или запалими газове. 
Уверете се, че използваното оборудване за откриване е подходящо за употреба с всички 
приложими хладилни агенти, т.е. без генериране на искри, подходящо запечатано или със 
собствена безопасност. 

• Никое лице, което извършва работа във връзка с хладилна система, която включва 
тръбопроводни дейности, не бива да използва каквито и да било източници на запалване 
по начин, който може да доведе до риск от пожар или експлозия. Всички възможни 
източници на запалване, включително цигари, трябва да се държат достатъчно надалеч от 
мястото на монтаж, поправка, демонтаж и изхвърляне, по време на които е възможно в 
околното пространство да бъде изпуснат запалим хладилен агент. 
Преди извършване на работа областта около оборудването трябва да се проучи, за да е 
сигурно, че няма запалими материали или риск от запалване. Трябва да се показват 
табели със забрана за пушене. 

• Ако ще се извършва високотемпературна работа по хладилното оборудване или 

свързани с него части, подръка трябва да има налично подходящо пожарогасително 

оборудване. Дръжте прахов или CO2 пожарогасител непосредствено до областта на 

пълнене. 



 

Уверете се, че областта е на открито или има адекватна вентилация, преди да 

отваряте системата или да извършвате високотемпературна работа. Трябва да 

продължи известна степен на вентилация по време на целия период на извършване на 

работата. Вентилацията трябва да разпръсва по безопасен начин всякакъв евентуално 

изпуснат хладилен газ, а за предпочитане да го изхвърля навън, в откритата атмосфера. 

  



 

Ръководство за специалиста 

Проверки на хладилното оборудване 

Когато се сменят електрически компоненти, те трябва да са подходящи за целта и да 

отговарят на точните спецификации. Напътствията на производителя за поддръжка и 

сервизно обслужване трябва да се спазват по всяко време. Ако имате съмнения, се 

консултирайте с техническия отдел на производителя за съдействие. 

Трябва да се проведат следните проверки на инсталации, които използват запалими 
хладилни агенти: 

• Действителното зареждане на хладилен агент трябва да е в съответствие с 

размера на помещението, в което са монтирани компонентите, съдържащи 

хладилен агент; 

• С вентилационните машинни части и изходи трябва да се борави адекватно и да не 
бъдат блокирани; 

• Ако се използва непряка хладилна верига, вторичната верига трябва да се провери 

за наличие на хладилен агент; 

• Маркировките на оборудването трябва да останат видими и четими. Маркировките и 

знаците, които не са четими, трябва да бъдат коригирани; 

• Хладилните тръбопроводи или компоненти трябва да се монтират на позиция, където 

няма вероятност да бъдат изложени на други вещества, които могат да корозират 

компонентите, съдържащи хладилен агент, освен ако компонентите не са 

произведени от материали с вродена устойчивост на корозия или нямат подходяща 

защита срещу корозия. 

Проверка на електрически устройства 

Поправката и поддръжката на електрически компоненти трябва да включва 

първоначални проверки за безопасност и процедури за инспекция на компоненти. Ако 

съществува неизправност, която може да застраши безопасността, към веригата не 

бива да се свързва електрозахранване, докато проблемът не бъде решен по 

задоволителен начин. Ако неизправността не може да се коригира незабавно, но е 

необходимо работата да продължи, трябва да се използва подходящо временно 

решение. Това трябва да се докладва на собственика на оборудването, за да бъдат 

всички страни осведомени. 

Първоначалните проверки за безопасност трябва да включват: 

• Дали кондензаторите са разредени: това трябва да се извършва по безопасен начин, 

за да се избегне възможността от генериране на искри; 

• Да няма оголени електрически компоненти и проводници под напрежение по време 

на пълнене, извличане или прочистване на системата; 

• Да има постоянна връзка със земята. 

Поправка на запечатани компоненти 

По време на поправки на запечатани компоненти всички електрически захранвания 

трябва да бъдат откачени от оборудването, върху което се работи, преди свалянето на 

уплътнени капаци и др. Ако е абсолютно необходимо да има включено 



 

електрозахранване към оборудването по време на сервизно обслужване, тогава в най-

критичната точка трябва да има непрекъснато работещо средство за засичане на 

течове, за да предупреди за потенциално опасна ситуация. 

Особено трябва да се внимава да се гарантира че при работа върху електрическите 

компоненти, корпусът им не се изменя по такъв начин, че да се отразява на нивото на 

защита. Това включва повреди на кабелите, прекалено голям брой свръзки, терминали, 

които не отговарят на оригиналните спецификации, увреждане на уплътнения, 

неправилно поставяне на уплътнения и др.  



 

Ръководство за специалиста 
• Уверете се, че апаратът е монтиран по сигурен начин. 

• Уверете се, че уплътненията или уплътнителните материали не са деградирали 

до степен, че вече да не отговарят на предназначението си да предотвратяват 

навлизането на запалима атмосфера. Резервните части трябва да отговарят на 

спецификациите напроизводителя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на силиконов уплътнител може да влоши 

ефективността на някои видове оборудване за засичане на течове. Компонентите 

със собствена безопасност нямат нужда от изолиране преди работа по тях. 

Окабеляване 

Проверете дали окабеляването не е предмет на износване, корозия, прекомерно 

налягане, вибрации, остри ръбове или каквито и да било други неблагоприятни 

околни въздействия. Проверката също така трябва да вземе предвид ефекта от 

остаряването и постоянната вибрация от източници като компресори и 

вентилатори. 

Методи за засичане на течове 
Следните методи за засичане на течове се смятат за допустими за всички хладилни 
системи. Могат да се използват електронни детектори на течове за засичане на течове на 
хладилен агент, но в случай на възпламеняеми хладилни агенти, чувствителността може 
да не е адекватна или да има нужда от повторно калибриране. 

(Оборудването за засичане трябва да се калибрира в област, свободна от хладилен 

агент.) Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и е 

подходящ за използвания хладилен агент. Оборудването за засичане на течове 

трябва да се настрои на процент от долната граница на запалимост (LFL) на 

хладилния агент и да се калибрира за използвания хладилен агент, както и да се 

потвърди подходящият процент газ (максимум 25%). 

Течностите за засичане на течове са подходящи за употреба с повечето 

хладилни агенти, но трябва да се избягва използването на препарати, 

съдържащи хлор, тъй като хлорът може да реагира с хладилния агент и да 

корозира медните тръби. 

Ако подозирате, че има теч, всички открити пламъци трябва да бъдат 

отстранени/изгасени. 

Ако бъде установен теч на хладилен агент, който изисква запояване, всичкият 

хладилен агент трябва да се извлече от системата или да се изолира (чрез 

спирателни вентили) в част от системата, отдалечена от теча. При уреди 

съдържащи възпламеняеми хладилни агенти системата трябва да се прочисти с 

безкислороден азот (OFN), както преди, така и след процеса на запояване. 

Отстраняване и изпразване 

При проникване във веригата на хладилния агент за извършване на поправки – или 

каквито и да било други цели – трябва да се използват стандартни процедури. При все 

това за възпламеняеми хладилни агенти е важно да се следват най-добрите практики, 



 

тъй като запалимостта е фактор в тази ситуация. Трябва да се спазва следната 

процедура: 
• отстранете хладилния агент; 

• прочистете веригата с инертен газ; 

• изпразнете я; 

• прочистете отново с инертен газ; 
• отворете веригата чрез срязване или запояване. 

  



 

Ръководство за специалиста 

Зарядът хладилен агент трябва да се извлече в подходящи цилиндри за извличане. 

За уреди съдържащи възпламеняеми хладилни агенти, системата трябва да се 

„промие“ с OFN, за да бъде уредът безопасен. Възможно е да се наложи този 

процес да се повтори няколко пъти. За прочистване на хладилни системи не трябва 

да се използва сгъстен въздух или кислород. 

За уреди съдържащи възпламеняеми хладилни агенти прочистването трябва да се 

извърши чрез пробиване на вакуума в системата с OFN и с последващо пълнене, 

докато се постигне работното налягане, вентилиране в атмосферата и 

възстановяване на вакуума. Този процес трябва да се повтаря, докато в системата не 

остане хладилен агент. 

Когато се използва последният заряд с OFN, системата трябва да се вентилира до 
атмосферно налягане, за да може да се провежда работа. Тази операция е абсолютно 
необходима, ако ще се извършват дейности по запояване върху тръбопровода. 

Уверете се, че изходът на вакуумната помпа не е в близост до източници на запалване и 

че е налице вентилация. 

Процедури за пълнене 

В допълнение към стандартните процедури за пълнене трябва да се спазват следните 

изисквания: 

– Уверете се, че няма замърсяване с различни хладилни агенти, когато използвате 

оборудване за пълнене. Маркучите и тръбите трябва да бъдат възможно най-къси, за 

да се сведе до минимум количеството хладилен агент, съдържащо се в тях. 

– Цилиндрите трябва да се държат изправени. 

– Уверете се, че хладилната система е заземена, преди да пълните системата с хладилен 

агент. 

– Обозначете системата, когато пълненето завърши (ако не е вече обозначена). 

– Трябва да се внимава особено много хладилната система да не се препълни. 

Преди повторно пълнене на системата тя трябва да се тества за налягане с подходящ 

прочистващ газ. Системата трябва да се тества за течове, след завършване на 



 

пълненето и преди въвеждане в експлоатация. 

Преди напускане на обекта трябва да се извърши финален тест за течове. 

Извеждане от експлоатация 

Преди извършване на тази процедура е особено важно техникът да е напълно 

запознат с оборудването и всичките му детайли. Препоръчителна добра практика е 

всички хладилни агенти да се извличат по безопасен начин. Преди извършване на 

задачата трябва да се вземе проба от маслото и хладилния агент, в случай, че е 

необходим анализ преди повторното използване на извлечения хладилен агент. 

Особено важно е да има налично електрозахранване, преди задачата да започне. 

a) Запознайте се с оборудването и неговата работа. 

b) Осигурете електроизолация на системата. 

c) Преди да опитате процедурата, се уверете, че: 

• има налично оборудване за механично боравене, ако е необходимо, за боравене с 

цилиндрите с хладилен агент; 

• всички лични предпазни средства са налице и се използват по правилния начин; 

• процесът за извличане по всяко време се наблюдава от компетентно лице; 

• оборудването за извличане и цилиндрите отговарят на съответните стандарти.  

d) Изпомпайте хладилната система, ако е възможно. 

e) Ако не е възможен вакуум, подгответе колектор, с който да може да се отстранява 
хладилен агент от различни части на системата. 

f) Уверете се, че цилиндърът е поставен върху везните, преди да се извърши 

извличане. 

g) Стартирайте машината за извличане и работете с нея в съответствие с 

инструкциите на производителя.  

h) Не препълвайте цилиндрите. (Не повече от 80% пълнене на обема). 

i) Не надвишавайте максималното работно налягане на цилиндъра, дори и 

временно. 

j) Когато цилиндрите са били напълнени правилно и процесът е завършен, се 

уверете, че цилиндрите и оборудването са своевременно отстранени от обекта и 

всички изолационни вентили на оборудването са затворени. 

k) Извлеченият хладилен агент не бива да се пълни в друга хладилна система, без 



 

да е почистен и проверен. 

Маркиране 

Оборудването трябва да се маркира като изведено от експлоатация и изпразнено от 

хладилен агент. Етикетът трябва да се обозначи с дата и да се подпише. Уверете се, че 

на оборудването има етикети, посочващи, че оборудването съдържа запалим хладилен 

агент. 

Извличане 

Когато отстранявате хладилен агент от системата за сервизно обслужване или за 

извеждане от експлоатация, препоръчителната добра практика е всички хладилни 

агенти да се отстранят по безопасен начин. 

При прехвърляне на хладилен агент в цилиндри се погрижете да се използват само 

подходящи цилиндри за извличане на хладилен агент. Уверете се, че е налице 

правилният брой цилиндри за побиране на общия заряд на системата. Всички цилиндри, 

които ще се използват, трябва да бъдат предназначени и маркирани конкретно за 

извлечения хладилен агент (т.е. специални цилиндри за извличане на хладилен агент). 

Цилиндрите трябва да имат вентили за освобождаване на налягането и свързани 

спирателни вентили в изправно работно състояние. Празните цилиндри за извличане 

трябва да бъдат изпразнени и при възможност охладени преди извършване на 

извличането. 

Оборудването за извличане трябва да е в добро работно състояние, да е подходящо 

за извличане на всички хладилни агенти, ако е приложимо, за запалими хладилни агенти, 

и подръка да има набор от инструкции във връзка с оборудването. В допълнение трябва 

да е налична калибрирана везна за теглене в добро работно състояние. Маркучите 

трябва да имат защитени от течове куплунги за откачане и да са в добро състояние. 

Преди използване на машината за извличане, проверете дали е в задоволително 

работно състояние, дали е поддържана правилно и че всички свързани електрически 

компоненти са уплътнени, за да се предотврати запалване в случай на изпускане на 

хладилен агент. Ако имате някакви съмнения се консултирайте с производителя. 



 

Извлеченият хладилен агент трябва да се върне на доставчика на хладилен агент в 

правилния вид цилиндри за извличане и с уредено съответното разрешително за 

транспорт на отпадъци. Не смесвайте хладилни агенти в устройства за извличане и 

особено не в цилиндрите. 

Ако трябва да се отстраняват компресори или компресорно масло, се уверете, че те 

са изпразнени в допустима степен, за да се гарантира, че в смазката няма да остане 

запалим хладилен агент. Процесът на изпразване трябва да бъде извършен преди 

връщане на компресора на доставчиците. За ускоряване на този процес трябва да се 

прилага само електроподгряване на тялото на компресора. При източване на масло от 

система, това трябва да се извършва  по безопасен начин. 



66129930634


	GPC12AN 说明书_页面_001
	GPC12AN 说明书_页面_002
	GPC12AN 说明书_页面_003
	GPC12AN 说明书_页面_004
	GPC12AN 说明书_页面_005
	GPC12AN 说明书_页面_006
	GPC12AN 说明书_页面_007
	GPC12AN 说明书_页面_008
	GPC12AN 说明书_页面_009
	GPC12AN 说明书_页面_010
	GPC12AN 说明书_页面_011
	GPC12AN 说明书_页面_012
	GPC12AN 说明书_页面_013
	GPC12AN 说明书_页面_014
	GPC12AN 说明书_页面_015
	GPC12AN 说明书_页面_016
	GPC12AN 说明书_页面_017
	GPC12AN 说明书_页面_018
	GPC12AN 说明书_页面_019
	GPC12AN 说明书_页面_020
	GPC12AN 说明书_页面_021
	GPC12AN 说明书_页面_022
	GPC12AN 说明书_页面_023
	GPC12AN 说明书_页面_024
	GPC12AN 说明书_页面_025
	GPC12AN 说明书_页面_026
	GPC12AN 说明书_页面_027
	GPC12AN 说明书_页面_028
	GPC12AN 说明书_页面_029
	GPC12AN 说明书_页面_030
	GPC12AN 说明书_页面_031
	GPC12AN 说明书_页面_032
	GPC12AN 说明书_页面_033
	GPC12AN 说明书_页面_034
	GPC12AN 说明书_页面_035
	GPC12AN 说明书_页面_036
	GPC12AN 说明书_页面_037
	GPC12AN 说明书_页面_038
	GPC12AN 说明书_页面_039
	GPC12AN 说明书_页面_040
	GPC12AN 说明书_页面_041
	GPC12AN 说明书_页面_042
	GPC12AN 说明书_页面_043
	GPC12AN 说明书_页面_044
	GPC12AN 说明书_页面_045
	GPC12AN 说明书_页面_046
	GPC12AN 说明书_页面_047
	GPC12AN 说明书_页面_048
	GPC12AN 说明书_页面_049
	GPC12AN 说明书_页面_050
	GPC12AN 说明书_页面_051
	GPC12AN 说明书_页面_052
	GPC12AN 说明书_页面_053
	GPC12AN 说明书_页面_054
	GPC12AN 说明书_页面_055
	GPC12AN 说明书_页面_056
	GPC12AN 说明书_页面_057
	GPC12AN 说明书_页面_058
	GPC12AN 说明书_页面_059
	GPC12AN 说明书_页面_060
	GPC12AN 说明书_页面_061
	GPC12AN 说明书_页面_062
	GPC12AN 说明书_页面_063
	GPC12AN 说明书_页面_064
	GPC12AN 说明书_页面_065
	GPC12AN 说明书_页面_066
	GPC12AN 说明书_页面_067
	GPC12AN 说明书_页面_068
	GPC12AN 说明书_页面_069
	GPC12AN 说明书_页面_070
	GPC12AN 说明书_页面_071
	GPC12AN 说明书_页面_072
	GPC12AN 说明书_页面_073
	GPC12AN 说明书_页面_074
	GPC12AN 说明书_页面_075
	GPC12AN 说明书_页面_076
	GPC12AN 说明书_页面_077
	GPC12AN 说明书_页面_078
	GPC12AN 说明书_页面_079
	GPC12AN 说明书_页面_080
	GPC12AN 说明书_页面_081
	GPC12AN 说明书_页面_082
	GPC12AN 说明书_页面_083
	GPC12AN 说明书_页面_084
	GPC12AN 说明书_页面_085
	GPC12AN 说明书_页面_086
	GPC12AN 说明书_页面_087
	GPC12AN 说明书_页面_088
	GPC12AN 说明书_页面_089
	GPC12AN 说明书_页面_090
	GPC12AN 说明书_页面_091
	GPC12AN 说明书_页面_092
	GPC12AN 说明书_页面_093
	GPC12AN 说明书_页面_094
	GPC12AN 说明书_页面_095
	GPC12AN 说明书_页面_096
	GPC12AN 说明书_页面_097
	GPC12AN 说明书_页面_098
	GPC12AN 说明书_页面_099
	GPC12AN 说明书_页面_100
	GPC12AN 说明书_页面_101
	GPC12AN 说明书_页面_102
	GPC12AN 说明书_页面_103
	GPC12AN 说明书_页面_104
	GPC12AN 说明书_页面_105
	GPC12AN 说明书_页面_106
	GPC12AN 说明书_页面_107
	GPC12AN 说明书_页面_108
	GPC12AN 说明书_页面_109
	GPC12AN 说明书_页面_110
	GPC12AN 说明书_页面_111
	GPC12AN 说明书_页面_112
	GPC12AN 说明书_页面_113
	GPC12AN 说明书_页面_114
	GPC12AN 说明书_页面_115
	GPC12AN 说明书_页面_116
	GPC12AN 说明书_页面_117
	GPC12AN 说明书_页面_118
	GPC12AN 说明书_页面_119
	GPC12AN 说明书_页面_120
	GPC12AN 说明书_页面_121
	GPC12AN 说明书_页面_122
	GPC12AN 说明书_页面_123
	GPC12AN 说明书_页面_124
	GPC12AN 说明书_页面_125
	GPC12AN 说明书_页面_126
	GPC12AN 说明书_页面_127
	GPC12AN 说明书_页面_128
	GPC12AN 说明书_页面_129
	GPC12AN 说明书_页面_130
	GPC12AN 说明书_页面_131
	GPC12AN 说明书_页面_132
	GPC12AN 说明书_页面_133
	GPC12AN 说明书_页面_134
	GPC12AN 说明书_页面_135
	GPC12AN 说明书_页面_136
	GPC12AN 说明书_页面_137
	GPC12AN 说明书_页面_138
	GPC12AN 说明书_页面_139
	GPC12AN 说明书_页面_140
	GPC12AN 说明书_页面_141
	GPC12AN 说明书_页面_142
	GPC12AN 说明书_页面_143
	GPC12AN 说明书_页面_144
	GPC12AN 说明书_页面_145
	GPC12AN 说明书_页面_146
	GPC12AN 说明书_页面_147
	GPC12AN 说明书_页面_148
	GPC12AN 说明书_页面_149
	GPC12AN 说明书_页面_150
	GPC12AN 说明书_页面_151
	GPC12AN 说明书_页面_152
	GPC12AN 说明书_页面_153
	GPC12AN 说明书_页面_154
	GPC12AN 说明书_页面_155
	GPC12AN 说明书_页面_156
	GPC12AN 说明书_页面_157
	GPC12AN 说明书_页面_158
	GPC12AN 说明书_页面_159
	GPC12AN 说明书_页面_160
	GPC12AN 说明书_页面_161
	GPC12AN 说明书_页面_162
	GPC12AN 说明书_页面_163
	GPC12AN 说明书_页面_164
	GPC12AN 说明书_页面_165
	GPC12AN 说明书_页面_166
	GPC12AN 说明书_页面_167
	GPC12AN 说明书_页面_168
	GPC12AN 说明书_页面_169
	GPC12AN 说明书_页面_170
	GPC12AN 说明书_页面_171
	GPC12AN 说明书_页面_172
	GPC12AN 说明书_页面_173
	GPC12AN 说明书_页面_174
	GPC12AN 说明书_页面_175
	GPC12AN 说明书_页面_176
	GPC12AN 说明书_页面_177
	GPC12AN 说明书_页面_178
	GPC12AN 说明书_页面_179
	GPC12AN 说明书_页面_180
	GPC12AN 说明书_页面_181
	GPC12AN 说明书_页面_182
	GPC12AN 说明书_页面_183
	GPC12AN 说明书_页面_184
	GPC12AN 说明书_页面_185
	GPC12AN 说明书_页面_186
	GPC12AN 说明书_页面_187
	GPC12AN 说明书_页面_188
	GPC12AN 说明书_页面_189
	GPC12AN 说明书_页面_190
	GPC12AN 说明书_页面_191
	GPC12AN 说明书_页面_192
	GPC12AN 说明书_页面_193
	GPC12AN 说明书_页面_194
	GPC12AN 说明书_页面_195
	GPC12AN 说明书_页面_196
	GPC12AN 说明书_页面_197
	GPC12AN 说明书_页面_198
	GPC12AN 说明书_页面_199
	GPC12AN 说明书_页面_200
	GPC12AN 说明书_页面_201
	GPC12AN 说明书_页面_202
	GPC12AN 说明书_页面_203
	GPC12AN 说明书_页面_204
	GPC12AN 说明书_页面_205
	GPC12AN 说明书_页面_206
	GPC12AN 说明书_页面_207
	GPC12AN 说明书_页面_208
	GPC12AN 说明书_页面_209
	GPC12AN 说明书_页面_210
	GPC12AN 说明书_页面_211
	GPC12AN 说明书_页面_212
	GPC12AN 说明书_页面_213
	GPC12AN 说明书_页面_214
	GPC12AN 说明书_页面_215
	GPC12AN 说明书_页面_216
	GPC12AN 说明书_页面_217
	GPC12AN 说明书_页面_218
	GPC12AN 说明书_页面_219
	GPC12AN 说明书_页面_220
	GPC12AN 说明书_页面_221
	GPC12AN 说明书_页面_222
	GPC12AN 说明书_页面_223
	GPC12AN 说明书_页面_224
	GPC12AN 说明书_页面_225
	GPC12AN 说明书_页面_226
	GPC12AN 说明书_页面_227
	GPC12AN 说明书_页面_228
	GPC12AN 说明书_页面_229
	GPC12AN 说明书_页面_230
	GPC12AN 说明书_页面_231
	GPC12AN 说明书_页面_232
	GPC12AN 说明书_页面_233
	GPC12AN 说明书_页面_234
	GPC12AN 说明书_页面_235
	GPC12AN 说明书_页面_236
	GPC12AN 说明书_页面_237
	GPC12AN 说明书_页面_238
	GPC12AN 说明书_页面_239
	GPC12AN 说明书_页面_240
	GPC12AN 说明书_页面_241
	GPC12AN 说明书_页面_242
	GPC12AN 说明书_页面_243
	GPC12AN 说明书_页面_244
	GPC12AN 说明书_页面_245
	GPC12AN 说明书_页面_246
	GPC12AN 说明书_页面_247
	GPC12AN 说明书_页面_248
	GPC12AN 说明书_页面_249
	GPC12AN 说明书_页面_250
	GPC12AN 说明书_页面_251
	GPC12AN 说明书_页面_252
	GPC12AN 说明书_页面_253
	GPC12AN 说明书_页面_254
	GPC12AN 说明书_页面_255
	GPC12AN 说明书_页面_256
	GPC12AN 说明书_页面_257
	GPC12AN 说明书_页面_258
	GPC12AN 说明书_页面_259
	GPC12AN 说明书_页面_260
	GPC12AN 说明书_页面_261
	GPC12AN 说明书_页面_262
	GPC12AN 说明书_页面_263
	GPC12AN 说明书_页面_264
	GPC12AN 说明书_页面_265
	GPC12AN 说明书_页面_266
	GPC12AN 说明书_页面_267
	GPC12AN 说明书_页面_268
	GPC12AN 说明书_页面_269
	GPC12AN 说明书_页面_270
	GPC12AN 说明书_页面_271
	GPC12AN 说明书_页面_272
	GPC12AN 说明书_页面_273
	GPC12AN 说明书_页面_274
	GPC12AN 说明书_页面_275
	GPC12AN 说明书_页面_276
	GPC12AN 说明书_页面_277
	GPC12AN 说明书_页面_278
	GPC12AN 说明书_页面_279
	GPC12AN 说明书_页面_280
	GPC12AN 说明书_页面_281
	GPC12AN 说明书_页面_282
	GPC12AN 说明书_页面_283
	GPC12AN 说明书_页面_284
	GPC12AN 说明书_页面_285
	GPC12AN 说明书_页面_286
	GPC12AN 说明书_页面_287
	GPC12AN 说明书_页面_288
	GPC12AN 说明书_页面_289
	GPC12AN 说明书_页面_290
	GPC12AN 说明书_页面_291
	GPC12AN 说明书_页面_292
	GPC12AN 说明书_页面_293
	GPC12AN 说明书_页面_294
	GPC12AN 说明书_页面_295
	GPC12AN 说明书_页面_296
	GPC12AN 说明书_页面_297
	GPC12AN 说明书_页面_298
	GPC12AN 说明书_页面_299
	GPC12AN 说明书_页面_300
	GPC12AN 说明书_页面_301
	GPC12AN 说明书_页面_302
	GPC12AN 说明书_页面_303
	GPC12AN 说明书_页面_304
	GPC12AN 说明书_页面_305
	GPC12AN 说明书_页面_306
	GPC12AN 说明书_页面_307
	GPC12AN 说明书_页面_308
	GPC12AN 说明书_页面_309
	GPC12AN 说明书_页面_310
	GPC12AN 说明书_页面_311
	GPC12AN 说明书_页面_312
	GPC12AN 说明书_页面_313
	GPC12AN 说明书_页面_314
	GPC12AN 说明书_页面_315
	GPC12AN 说明书_页面_316
	GPC12AN 说明书_页面_317
	GPC12AN 说明书_页面_318
	GPC12AN 说明书_页面_319
	GPC12AN 说明书_页面_320
	GPC12AN 说明书_页面_321
	GPC12AN 说明书_页面_322
	GPC12AN 说明书_页面_323
	GPC12AN 说明书_页面_324
	GPC12AN 说明书_页面_325
	GPC12AN 说明书_页面_326
	GPC12AN 说明书_页面_327
	GPC12AN 说明书_页面_328
	GPC12AN 说明书_页面_329
	GPC12AN 说明书_页面_330
	GPC12AN 说明书_页面_331
	GPC12AN 说明书_页面_332
	GPC12AN 说明书_页面_333
	GPC12AN 说明书_页面_334
	GPC12AN 说明书_页面_335
	GPC12AN 说明书_页面_336
	GPC12AN 说明书_页面_337
	GPC12AN 说明书_页面_338
	GPC12AN 说明书_页面_339
	GPC12AN 说明书_页面_340
	GPC12AN 说明书_页面_341
	GPC12AN 说明书_页面_342
	GPC12AN 说明书_页面_343
	GPC12AN 说明书_页面_344
	GPC12AN 说明书_页面_345
	GPC12AN 说明书_页面_346
	GPC12AN 说明书_页面_347
	GPC12AN 说明书_页面_348
	GPC12AN 说明书_页面_349
	GPC12AN 说明书_页面_350
	GPC12AN 说明书_页面_351
	GPC12AN 说明书_页面_352
	GPC12AN 说明书_页面_353
	GPC12AN 说明书_页面_354
	GPC12AN 说明书_页面_355
	GPC12AN 说明书_页面_356
	GPC12AN 说明书_页面_357
	GPC12AN 说明书_页面_358
	GPC12AN 说明书_页面_359
	GPC12AN 说明书_页面_360
	GPC12AN 说明书_页面_361
	GPC12AN 说明书_页面_362
	GPC12AN 说明书_页面_363
	GPC12AN 说明书_页面_364
	GPC12AN 说明书_页面_365
	GPC12AN 说明书_页面_366
	GPC12AN 说明书_页面_367
	GPC12AN 说明书_页面_368
	GPC12AN 说明书_页面_369
	GPC12AN 说明书_页面_370
	GPC12AN 说明书_页面_371
	GPC12AN 说明书_页面_372
	GPC12AN 说明书_页面_373
	GPC12AN 说明书_页面_374
	GPC12AN 说明书_页面_375
	GPC12AN 说明书_页面_376
	GPC12AN 说明书_页面_377
	GPC12AN 说明书_页面_378
	GPC12AN 说明书_页面_379
	GPC12AN 说明书_页面_380
	GPC12AN 说明书_页面_381
	GPC12AN 说明书_页面_382
	GPC12AN 说明书_页面_383
	GPC12AN 说明书_页面_384
	GPC12AN 说明书_页面_385
	GPC12AN 说明书_页面_386
	GPC12AN 说明书_页面_387
	GPC12AN 说明书_页面_388
	GPC12AN 说明书_页面_389
	GPC12AN 说明书_页面_390
	GPC12AN 说明书_页面_391
	GPC12AN 说明书_页面_392
	GPC12AN 说明书_页面_393
	GPC12AN 说明书_页面_394
	GPC12AN 说明书_页面_395
	GPC12AN 说明书_页面_396
	GPC12AN 说明书_页面_397
	GPC12AN 说明书_页面_398
	GPC12AN 说明书_页面_399
	GPC12AN 说明书_页面_400
	GPC12AN 说明书_页面_401
	GPC12AN 说明书_页面_402
	GPC12AN 说明书_页面_403
	GPC12AN 说明书_页面_404
	GPC12AN 说明书_页面_405
	GPC12AN 说明书_页面_406
	GPC12AN 说明书_页面_407
	GPC12AN 说明书_页面_408
	GPC12AN 说明书_页面_409
	GPC12AN 说明书_页面_410
	GPC12AN 说明书_页面_411
	GPC12AN 说明书_页面_412
	GPC12AN 说明书_页面_413
	GPC12AN 说明书_页面_414
	GPC12AN 说明书_页面_415
	GPC12AN 说明书_页面_416
	GPC12AN 说明书_页面_417
	GPC12AN 说明书_页面_418
	GPC12AN 说明书_页面_419
	GPC12AN 说明书_页面_420
	GPC12AN 说明书_页面_421
	GPC12AN 说明书_页面_422
	GPC12AN 说明书_页面_423
	GPC12AN 说明书_页面_424
	GPC12AN 说明书_页面_425
	GPC12AN 说明书_页面_426
	GPC12AN 说明书_页面_427
	GPC12AN 说明书_页面_428
	GPC12AN 说明书_页面_429
	GPC12AN 说明书_页面_430
	GPC12AN 说明书_页面_431
	GPC12AN 说明书_页面_432
	GPC12AN 说明书_页面_433
	GPC12AN 说明书_页面_434
	GPC12AN 说明书_页面_435
	GPC12AN 说明书_页面_436
	GPC12AN 说明书_页面_437
	GPC12AN 说明书_页面_438
	GPC12AN 说明书_页面_439
	GPC12AN 说明书_页面_440
	GPC12AN 说明书_页面_441
	GPC12AN 说明书_页面_442
	GPC12AN 说明书_页面_443
	GPC12AN 说明书_页面_444
	GPC12AN 说明书_页面_445
	GPC12AN 说明书_页面_446
	GPC12AN 说明书_页面_447
	GPC12AN 说明书_页面_448
	GPC12AN 说明书_页面_449
	GPC12AN 说明书_页面_450
	GPC12AN 说明书_页面_451
	GPC12AN 说明书_页面_452
	GPC12AN 说明书_页面_453
	GPC12AN 说明书_页面_454
	GPC12AN 说明书_页面_455
	GPC12AN 说明书_页面_456
	GPC12AN 说明书_页面_457
	GPC12AN 说明书_页面_458
	GPC12AN 说明书_页面_459
	GPC12AN 说明书_页面_460
	GPC12AN 说明书_页面_461
	GPC12AN 说明书_页面_462
	GPC12AN 说明书_页面_463
	GPC12AN 说明书_页面_464
	GPC12AN 说明书_页面_465
	GPC12AN 说明书_页面_466
	GPC12AN 说明书_页面_467
	GPC12AN 说明书_页面_468
	GPC12AN 说明书_页面_469
	GPC12AN 说明书_页面_470
	GPC12AN 说明书_页面_471
	GPC12AN 说明书_页面_472
	GPC12AN 说明书_页面_473
	GPC12AN 说明书_页面_474
	GPC12AN 说明书_页面_475
	GPC12AN 说明书_页面_476
	GPC12AN 说明书_页面_477
	GPC12AN 说明书_页面_478
	GPC12AN 说明书_页面_479
	GPC12AN 说明书_页面_480
	GPC12AN 说明书_页面_481
	GPC12AN 说明书_页面_482
	GPC12AN 说明书_页面_483
	GPC12AN 说明书_页面_484
	GPC12AN 说明书_页面_485
	GPC12AN 说明书_页面_486
	GPC12AN 说明书_页面_487
	GPC12AN 说明书_页面_488
	GPC12AN 说明书_页面_489
	GPC12AN 说明书_页面_490
	GPC12AN 说明书_页面_491
	GPC12AN 说明书_页面_492
	GPC12AN 说明书_页面_493
	GPC12AN 说明书_页面_494
	GPC12AN 说明书_页面_495
	GPC12AN 说明书_页面_496
	GPC12AN 说明书_页面_497
	GPC12AN 说明书_页面_498
	GPC12AN 说明书_页面_499
	GPC12AN 说明书_页面_500
	GPC12AN 说明书_页面_501
	GPC12AN 说明书_页面_502
	GPC12AN 说明书_页面_503
	GPC12AN 说明书_页面_504
	GPC12AN 说明书_页面_505
	GPC12AN 说明书_页面_506
	GPC12AN 说明书_页面_507
	GPC12AN 说明书_页面_508
	GPC12AN 说明书_页面_509
	GPC12AN 说明书_页面_510
	GPC12AN 说明书_页面_511
	GPC12AN 说明书_页面_512
	GPC12AN 说明书_页面_513
	GPC12AN 说明书_页面_514
	GPC12AN 说明书_页面_515
	GPC12AN 说明书_页面_516
	GPC12AN 说明书_页面_517
	GPC12AN 说明书_页面_518
	GPC12AN 说明书_页面_519
	GPC12AN 说明书_页面_520
	GPC12AN 说明书_页面_521
	GPC12AN 说明书_页面_522
	GPC12AN 说明书_页面_523
	GPC12AN 说明书_页面_524
	GPC12AN 说明书_页面_525
	GPC12AN 说明书_页面_526
	GPC12AN 说明书_页面_527
	GPC12AN 说明书_页面_528
	GPC12AN 说明书_页面_529
	GPC12AN 说明书_页面_530
	GPC12AN 说明书_页面_531
	GPC12AN 说明书_页面_532
	GPC12AN 说明书_页面_533
	GPC12AN 说明书_页面_534
	GPC12AN 说明书_页面_535
	GPC12AN 说明书_页面_536
	GPC12AN 说明书_页面_537
	GPC12AN 说明书_页面_538
	GPC12AN 说明书_页面_539
	GPC12AN 说明书_页面_540
	GPC12AN 说明书_页面_541
	GPC12AN 说明书_页面_542
	GPC12AN 说明书_页面_543
	GPC12AN 说明书_页面_544
	GPC12AN 说明书_页面_545
	GPC12AN 说明书_页面_546
	GPC12AN 说明书_页面_547
	GPC12AN 说明书_页面_548
	GPC12AN 说明书_页面_549
	GPC12AN 说明书_页面_550
	GPC12AN 说明书_页面_551
	GPC12AN 说明书_页面_552
	GPC12AN 说明书_页面_553
	GPC12AN 说明书_页面_554
	GPC12AN 说明书_页面_555
	GPC12AN 说明书_页面_556
	GPC12AN 说明书_页面_557
	GPC12AN 说明书_页面_558
	GPC12AN 说明书_页面_559
	GPC12AN 说明书_页面_560
	GPC12AN 说明书_页面_561
	GPC12AN 说明书_页面_562
	GPC12AN 说明书_页面_563
	GPC12AN 说明书_页面_564
	GPC12AN 说明书_页面_565
	GPC12AN 说明书_页面_566
	GPC12AN 说明书_页面_567
	GPC12AN 说明书_页面_568
	GPC12AN 说明书_页面_569
	GPC12AN 说明书_页面_570
	GPC12AN 说明书_页面_571
	GPC12AN 说明书_页面_572
	GPC12AN 说明书_页面_573
	GPC12AN 说明书_页面_574
	GPC12AN 说明书_页面_575
	GPC12AN 说明书_页面_576
	GPC12AN 说明书_页面_577
	GPC12AN 说明书_页面_578
	GPC12AN 说明书_页面_579
	GPC12AN 说明书_页面_580
	GPC12AN 说明书_页面_581
	GPC12AN 说明书_页面_582
	GPC12AN 说明书_页面_583
	GPC12AN 说明书_页面_584
	GPC12AN 说明书_页面_585
	GPC12AN 说明书_页面_586
	GPC12AN 说明书_页面_587
	GPC12AN 说明书_页面_588
	GPC12AN 说明书_页面_589
	GPC12AN 说明书_页面_590
	GPC12AN 说明书_页面_591
	GPC12AN 说明书_页面_592
	GPC12AN 说明书_页面_593
	GPC12AN 说明书_页面_594
	GPC12AN 说明书_页面_595
	GPC12AN 说明书_页面_596
	GPC12AN 说明书_页面_597
	GPC12AN 说明书_页面_598
	GPC12AN 说明书_页面_599
	GPC12AN 说明书_页面_600
	GPC12AN 说明书_页面_601
	GPC12AN 说明书_页面_602
	GPC12AN 说明书_页面_603
	GPC12AN 说明书_页面_604
	GPC12AN 说明书_页面_605
	GPC12AN 说明书_页面_606
	GPC12AN 说明书_页面_607
	GPC12AN 说明书_页面_608
	GPC12AN 说明书_页面_609
	GPC12AN 说明书_页面_610
	GPC12AN 说明书_页面_611
	GPC12AN 说明书_页面_612
	GPC12AN 说明书_页面_613
	GPC12AN 说明书_页面_614
	GPC12AN 说明书_页面_615
	GPC12AN 说明书_页面_616
	GPC12AN 说明书_页面_617
	GPC12AN 说明书_页面_618
	GPC12AN 说明书_页面_619
	GPC12AN 说明书_页面_620
	GPC12AN 说明书_页面_621
	GPC12AN 说明书_页面_622
	GPC12AN 说明书_页面_623
	GPC12AN 说明书_页面_624
	GPC12AN 说明书_页面_625
	GPC12AN 说明书_页面_626
	GPC12AN 说明书_页面_627
	GPC12AN 说明书_页面_628
	GPC12AN 说明书_页面_629
	GPC12AN 说明书_页面_630
	GPC12AN 说明书_页面_631
	GPC12AN 说明书_页面_632
	GPC12AN 说明书_页面_633
	GPC12AN 说明书_页面_634
	GPC12AN 说明书_页面_635
	GPC12AN 说明书_页面_636
	GPC12AN 说明书_页面_637
	GPC12AN 说明书_页面_638
	GPC12AN 说明书_页面_639
	GPC12AN 说明书_页面_640
	GPC12AN 说明书_页面_641
	GPC12AN 说明书_页面_642
	GPC12AN 说明书_页面_643
	GPC12AN 说明书_页面_644
	GPC12AN 说明书_页面_645
	GPC12AN 说明书_页面_646
	GPC12AN 说明书_页面_647
	GPC12AN 说明书_页面_648
	GPC12AN 说明书_页面_649
	GPC12AN 说明书_页面_650
	GPC12AN 说明书_页面_651
	GPC12AN 说明书_页面_652
	GPC12AN 说明书_页面_653
	GPC12AN 说明书_页面_654
	GPC12AN 说明书_页面_655
	GPC12AN 说明书_页面_656
	GPC12AN 说明书_页面_657
	GPC12AN 说明书_页面_658
	GPC12AN 说明书_页面_659
	GPC12AN 说明书_页面_660
	GPC12AN 说明书_页面_661
	GPC12AN 说明书_页面_662
	GPC12AN 说明书_页面_663
	GPC12AN 说明书_页面_664
	GPC12AN 说明书_页面_665
	GPC12AN 说明书_页面_666
	GPC12AN 说明书_页面_667
	GPC12AN 说明书_页面_668
	GPC12AN 说明书_页面_669
	GPC12AN 说明书_页面_670
	GPC12AN 说明书_页面_671
	GPC12AN 说明书_页面_672
	GPC12AN 说明书_页面_673
	GPC12AN 说明书_页面_674
	GPC12AN 说明书_页面_675
	GPC12AN 说明书_页面_676
	GPC12AN 说明书_页面_677
	GPC12AN 说明书_页面_678
	GPC12AN 说明书_页面_679
	GPC12AN 说明书_页面_680
	GPC12AN 说明书_页面_681
	GPC12AN 说明书_页面_682
	GPC12AN 说明书_页面_683
	GPC12AN 说明书_页面_684
	GPC12AN 说明书_页面_685
	GPC12AN 说明书_页面_686
	GPC12AN 说明书_页面_687
	GPC12AN 说明书_页面_688
	GPC12AN 说明书_页面_689
	GPC12AN 说明书_页面_690
	GPC12AN 说明书_页面_691
	GPC12AN 说明书_页面_692
	GPC12AN 说明书_页面_693



