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Благодарим ви за покупката на климатик на TOSHIBA.
Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате климатика си.
• Непременно се снабдете с „Ръководство за собственика” и „Ръководство за монтаж” от производителя 

(или от доставчика).
Молба към производителя или доставчика
• Моля, ясно обяснете съдържанието на ръководството на собственика и го предайте.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни 
или умствени възможности, или без опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани 
относно използването на уреда от лице, което носи отговорност за безопасността им.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВ ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
Този климатик приема нов хладилен агент HFC (R410A) вместо обикновения хладилен агент R22, за да 
се предотврати унищожаването на озоновия слой.

Translated instruction
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Моля, прочетете внимателно и се уверете, че разбирате добре тези инструкции, съдържащи важна 
информация в съответствие с Директивата за машините (Директива 2006/42/ЕО).

Общо наименование: Климатик

Определения за “квалифициран монтажник” или “квалифициран сервизен специалист”
Климатикът трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти 
по инсталация или квалифициран сервизен персонал. Ако трябва да се изпълнят някои от следните 
действия, поискайте квалифициран монтажник или квалифициран сервизен специалист да ги извърши 
вместо вас. Квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал означава 
сътрудници, които имат квалификациите и познанията, изброени в таблицата по-долу.

Сътрудник Необходими квалификации и познания на сътрудника
• Квалифициран 
монтажник

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

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

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

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

• Квалифициран 
сервизен 
специалист

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

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

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

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

 ■Предупредителни знаци върху модула на климатика

Предупредителни знаци Описание

WARNING

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
Изключете всички (отдалечени) източници на 
електрозахранването преди техническо обслужване.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движещи се части.
Не използвайте модула, ако решетката е свалена.
Спрете устройството преди техническо обслужване.

CAUTION

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

ВНИМАНИЕ

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

CAUTION

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

ВНИМАНИЕ

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

CAUTION

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

ВНИМАНИЕ

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

CAUTION

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

ВНИМАНИЕ

Не се качвайте върху предпазителя на вентилатора.
Това може да доведе до нараняване.
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1 Предпазни мерки за безопасност
Производителят не поема никаква отговорност за щети, 
причинени от неспазване на описанието в това
ръководство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

• Не използвайте никакъв хладилен агент, различен от указания за 
допълване или смяна. В противен случай може да се генерира 
анормално високо налягане в цикъла на охлаждане, което може да 
доведе до повреда или взрив на продукта и наранявания.

• Места, в които звукът от работата на външния модул може да причини 
смущение. (Имайте предвид шума, когато монтирате климатика, 
особено по граничната линия със съсед.) 
Транспортиране и съхранение
• При пренасяне на климатика носете обувки с допълнителни защитни 
бомбета, предпазни ръкавици и друго защитно облекло.

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

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

• Трябва да се уверите, че климатикът се транспортира в стабилно 
положение. Ако намерите счупен детайл на изделието, се обърнете 
към доставчика си.

Монтаж
• Единствено квалифицирани специалисти по инсталация(*1) или 
квалифициран сервизен персонал(*1) имат право да извършват 
електрически работи по климатика. В никакъв случай електрическите 
работи не трябва да се извършват от неквалифицирани лица, тъй като 
неправилното им изпълнение може да причини електрически удар или 
утечки на електричество.

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

• Ако монтирате устройството в малко помещение, трябва да вземете 
необходимите мерки, за да предотвратите надвишаването на 
максимално допустимата концентрация охладител, дори ако той 
изтече. При прилагане на необходимите мерки се консултирайте се 
с доставчика, от когото сте закупили климатика. Натрупването на 
висококонцентриран хладилен агент може да доведе до недостиг на 
кислород и нещастни случаи.

• Не инсталирайте климатика на място, където има опасност от 
експозиция на възпламеним газ. Ако възпламеним газ се появи в близост 
до устройството, може да възникне пожар.

• На всяка цена използвайте определените от фирмата изделия за 
отделно закупените детайли. Употребата на непосочени изделия може 
да доведе до пожар, токов удар, теч на вода и т.н. Обърнете се към 
специалист, който да извърши монтажа.

• Проверете дали заземяването е изпълнено правилно.
Работа
• Преди да отворите входната решетка на вътрешното тяло или сервизния 
панел на външното тяло, поставете централния прекъсвач в положение 
“ИЗКЛ.”(OFF). Ако не поставите централния прекъсвач в положение 
OFF (Изкл.), се излагате на опасност от електрически удар при допир 
до вътрешните части. Единствено квалифицирани специалисти по 
инсталация(*1) или квалифициран сервизен персонал(*1) имат право 
да свалят входната решетка на вътрешното тяло или сервизния панел 
на външното тяло и да извършват необходимите действия.

• В климатика има зони с високо напрежение и въртящи се части. Поради 
опасността от електрически удар или от захващане на пръстите ви 
или на предмети във въртящите се части, не сваляйте решетката за 
всмукване на въздух или сервизния панел на външното тяло. Когато 

– 3 –  

5-BG 6-BG



трябва да се извърши дейност, налагаща свалянето на тези части, 
свържете се с квалифициран монтажник или квалифициран сервизен 
специалист.

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

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

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

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

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

• Когато климатикът работи в близост до уред, в който се извършва 
горене, бъдете внимателни и осигурете вентилация, за да влиза свеж 
въздух в помещението. Лошата вентилация може да доведе до липса 
на кислород.

• Когато климатикът се използва в затворено помещение, бъдете 
внимателни и осигурете достатъчната му вентилация. Лошата 
вентилация може да доведе до липса на кислород.

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

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

• Обърнете се към магазина, откъдето сте купили климатика, ако 
климатизирането на въздуха (охлаждане и отопление) не се извършва 

както трябва, тъй като причината за това може да е теч на хладилен 
агент. Сверете подробностите по ремонта с квалифицирано лице 
от сервиза (*1), когато ремонтът включва допълнителна смяна на 
хладилния агент.

• Преди почистване спирайте работата на климатика и изключвайте 
прекъсвача. В противен случай може да последва нараняване, тъй като 
вентилаторът се върти с високи обороти във вътрешността на тялото.
Ремонти
• Ако забележите някакъв вид грешка в работата на климатика (например 
грешка на дисплея, миризма на изгоряло, необичаен звук, климатикът 
не охлажда или не топли, или има теч), не докосвайте климатика, 
а поставете централния прекъсвач в положение “ИЗКЛ.”(OFF) и се 
свържете с квалифицирания сервизен персонал. Предприемете 
необходимите стъпки, за да осигурите, че електрозахранването няма да 
бъде включено до пристигането на квалифициран сервизен специалист 
(например, като поставите знак “Не пипай! Повреда” в близост до 
централния прекъсвач). Ако продължите да използвате климатик в 
състояние на грешка, това може да предизвика задълбочаване на 
механичните проблеми и да доведе до токов удар и т.н.

• Ако забележите, че решетката на вентилатора е повредена, не се 
приближавайте до външното тяло, а поставете централния прекъсвач 
в положение “ИЗКЛ.”(OFF) и се свържете с квалифицирания сервизен 
персонал за отстраняване на повредата. Не поставяйте централния 
прекъсвач в положение ON (Вкл.), преди да завърши ремонтът.

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

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

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

 ВНИМАНИЕ

За изключване на уреда от главното електрозахранване
• Този уред трябва да бъде свързан към главното захранване чрез 
превключвател с разстояние между контактите поне 3 мм.
За веригата на електрозахранването на този климатик трябва да 
се използва монтажен предпазител (може да се използват всички 
видове).
Монтаж
• Прекарайте дренажния маркуч по сигурен начин, за да си осигурите 
перфектно оттичане. Лошият дренаж може да предизвика наводнение 
в дома ви и да доведе до намокряне на мебелите.

• Уверете се, че сте свързали климатика към отделно захранване с 
посоченото номинално напрежение, в противен случай той може да се 
повреди или да предизвика пожар.

• Проверете дали външното тяло е фиксирано към основата. В противен 
случай може да възникне падане на телата или други злополуки.
Работа
• Не използвайте климатика за специални цели, като съхранение 
на хранителни продукти, прецизни инструменти или предмети на 
изкуството, отглеждане на животни, в автомобил, морски съд и т.н.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Не мийте климатиците с пароструйки. Електрическите утечки могат да 
причинят токови удари или пожари.

(*1) Вижте “Определения за “квалифициран монтажник” или 
“квалифициран сервизен специалист””.
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 ■Информация за транспортирането, боравенето с кашона и 
съхранението му

 ■Стайни тела, които могат да се свързват

Примери за надписи върху кашона

Символ Описание Символ Описание Символ Описание

Съхранявайте 
на сухо място Не изпускайте

Не оставяйте 
в легнало 
положение

Чупливо 11 cartons

Височина при 
нареждане 
на куп (12 
кашона могат 
да бъдат 
наредени 
един до друг в 
този случай)

Не стъпвайте 
върху кашона

Тази страна 
да бъде 
отгоре

Не 
настъпвайте

Боравете 
внимателно

ВНИМАНИЕ
Вероятност от нараняване.
Не хващайте за опаковъчната лента, ако тя се 
скъса, може да се нараните.

Бележка относно нареждането на куп. 
В случай, че картонените кутии стърчат от палета 
при нареждане на куп, поставете шперплат с 
дебелина 10 мм над палета.

Тип модел Име на модел

4-пътна касета MMU-AP✽✽✽✽H✽

Компактна 4-пътна касета MMU-AP✽✽✽✽MH✽

2-пътна касета MMU-AP✽✽✽✽WH

1-пътна касета
MMU-AP✽✽✽✽YH✽

MMU-AP✽✽✽✽SH✽

Скрита тръба, стандартен тип MMD-AP✽✽✽✽BH✽

Скрита тръба, високо статично 
налягане MMD-AP✽✽✽✽H✽

Канален MMD-AP✽✽✽✽SPH✽

Таван MMC-AP✽✽✽✽H✽

Тип шкаф за подов монтаж MML-AP✽✽✽✽H✽

Скрит тип за подов монтаж MML-AP✽✽✽✽BH✽

За подов монтаж MMF-AP✽✽✽✽H✽

Компактен стенен
MMK-AP✽✽✽✽MH✽

* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.

Стенен
MMK-AP✽✽✽✽H
* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.

Смукател на свеж въздух
MMD-AP✽✽✽✽HFE✽
* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.

Топлообменник въздух-въздух със 
серпантини DX

MMD-VNK✽✽✽HEXE✽
MMD-VN✽✽✽HEXE✽
* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.

Конзолен тип
MML-AP✽✽✽NH✽

* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.

МОДУЛ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
MMW-AP✽✽✽✽LQ-E
* За подробности за тези модели прочетете ръководствата на 
собственика, доставени със стайните тела.
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 ■Външно устройство

 ■Вътрешно устройство

2 Имена на частите на вътрешни и външни 
тела

Всмукване на въздух
Предвиден върху четирите 

страни

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Във вътрешността на 
решетката за връщания 

въздух)

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 

управляващ блок.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Във вътрешността на решетката за 
връщания въздух)

Ръкохватка
Отваря/затваря решетката за 

връщания въздух.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Във вътрешността на решетката за 
връщания въздух)

Монтажно краче

Изпускане на въздух
При охлаждане постъпва топъл въздух, а 
при отопление - студен.

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 
управляващ блок.

Изпускателен вентилационен 
отвор
Управлява посоките на 
изпускания въздух.

Изпускателен вентилационен 
отвор
Управлява посоките на изпускания 
въздух.

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в 
стаята.

Изпускателен вентилационен отвор
Управлява посоките на изпускания 
въздух.

Винт за заземяването
Монтиран върху 
електрическия 
управляващ блок.

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

NFC за SMMS вълнов инструмент

Отвор за захранващия кабел

Изпускателен вентилационен отвор
Управлява посоките на изпускания въздух.

Ръкохватка
Отваря/затваря решетката за връщания 
въздух.

Ръкохватка
Отваря/затваря решетката за връщания 

въздух.

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 

управляващ блок.

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

Винт за заземяването 
Монтиран върху електрическия 
управляващ блок.

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

Изпускателен вентилационен отвор
Управлява посоките на изпускания въздух.

Съединител на тръбопровода за 
хладилен агент
Свързване на вентила вътре.

 ◆ Тип на 4-пътната касета

 ◆ Тип на 2-пътната касета

 ◆ Тип на 1-пътната касета
    MMU-AP007✽YH✽ до AP012✽YH✽

    MMU-AP015✽SH✽ до AP024✽SH✽

 ◆ Тип компактна 4-пътна касета

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 

управляващ блок.
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 ◆ Стандартен тип скрита тръба
    MMD-AP✽✽✽H✽

 ◆ Канален тип

 ◆ Таванен тип

 ◆ Тип шкаф за подов монтаж

 ◆ Тип скрита тръба с високо статично налягане
    MMD-AP018✽H✽ до AP048✽H✽

    MMD-AP072✽H✽ до AP096✽H✽

Изпускане на въздух
Свържете изпускателен канал.

Изпускане на въздух
Свържете изпускателен канал.

Изпускане на въздух
Свържете изпускателен канал.

Всмукване на въздух
Свържете всмукателен канал.

Електрически управляващ 
блок
Заземяващият винт е предвиден 
в електрическия управляващ 
блок.

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 
управляващ блок.

Хоризонтални жалузи / Вертикална 
решетка / Изпускане на въздух
Управлява посоките на изпускания 
въздух

Решетка за връщания въздух
Оттук се засмуква въздуха в стаята.

Винт за заземяването
Вътре в електрическото поле.

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

Изпускателен вентилационен 
отвор
Управлява посоките на изпускания 
въздух.

Винт за заземяването

Решетка за връщания въздухt
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

Решетка за връщания въздухt
Въздуховодът за връщания 

въздух е свързан.

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Във вътрешността на решетката 
за връщания въздух)

Въздушен филтър
Филтрира праха.

(Във вътрешността на решетката за 
връщания въздух)

Изпускане на въздух
Въздуховодът за изпускания 
въздух е свързан.

Електрически управляващ блок
Заземяващият винт е предвиден в 
електрическия управляващ блок.

Електрически управляващ блок
Заземяващият винт е предвиден 
в електрическия управляващ 
блок.

Всмукване на въздух
Въздушен филтър

Всмукване на въздух
Въздушен филтър

Дренажно корито

Дренажно корито

Дренажно корито
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SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

2

1415

5

7

3

1

4
6 11

98

1312

10

19 1816

20
2122

17

3 Наименования на частите и функции на 
дистанционния контролер

 ◆ Скрит тип за подов монтаж

 ◆ Тип за подов монтаж

Фуния за източване (с цедка)
Принадлежност за прикрепване отстрани

Въздушен филтър
Филтрира праха.
(Във вътрешността на 
решетката за връщания въздух)

Метални аксесоари

Вертикален вентилационен
отвор
Автоматично насочва въздушния
поток хоризонтално в редовни интервали.

Дренажно корито
Събираната тук вода се източва навън 
посредством дренажна тръба.

Метални аксесоари (леви/десни)

Преден панел (долен)

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 

управляващ блок.

Всмукване на въздух
Оттук се засмуква 
въздухът в стаята.

Изпускателен вентилационен отвор
Управлява посоките на изпускания 

въздух.

Винт за заземяването
Монтиран върху електрическия 

управляващ блок.

Въздушен филтър
Филтрира праха

Всмукване на въздух
Оттук се засмуква въздухът в стаята.

Изпускане на въздух

Всички индикатори са показани в примера за дисплей по-долу. 
Всъщност ще бъдат показвани само избраните опции.
•  примигва на дисплея на дистанционното управление при 
първото включване на превключвателя на захранването. 

• Първоначалните настройки напредват, докато  примигва. 
Започнете да използвате дистанционното управление след като 
изчезне .

1 Индикатор SETTING
Показва се, когато работи таймерът или друго.

2 Индикатор за режим на работа
Указва избрания режим на работа.

3 Индикатор за грешка
Показва се при включване на предпазното 
приспособление или възникване на грешка.

4 Дисплей за времето
Указва времето, касаещо таймера.
(Указва режим на грешка, когато възникне 
грешка)

5 Индикатор за режим на таймер
Показва режима на таймер.

6 Индикатор за филтриране
Напомняне за почистване на въздушния 
филтър.

7 Индикатор TEST за работа
Показва се по време на пробна работа.

8 Дисплей на положението на 
вентилационните отвори
Указва положението на вентилационните 
отвори.

* Само за 4-пътна касета, 1-пътна касета, 
2-пътна касета, таванни типове

Дисплей

Работна
секция

Това дистанционно управление може да управлява до 8 стайни тела.

 ■Дисплей

ЗАБЕЛЕЖКА

Течнокристалният дисплей може да бъде временно замъглен поради статично електричество.
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След като са конфигурирани настройките, всичко, което е нужно да се направи, е да се натисне бутонът 

 след това.
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11 Бутон  (бутон за избор на тяло/
вентилационен отвор)
Избира номер на тяло (вляво) и номер на 
вентилационен отвор (вдясно).
Бутон UNIT:
Ако от едно дистанционно управление се 
управляват две или повече стайни тела, 
използвайте този бутон, за да изберете тяло, 
за да регулирате посоката на въздушния му 
поток.
Бутон LOUVER: (Само за тип 4-пътна касета) 
Избира вентилационен отвор, който да 
управлява при регулиране на настройката за 
блокиране на вентилационните отвори, или 
настройката за посока на духане поотделно 
за всеки вентилационен отвор.

12 Бутон 
Регулира зададената температура. Изберете 
желаната зададена стойност чрез натискане 
на  TEMP.  или .

ОПЦИЯ:
Датчик на дистанционния контролер
Датчикът за температурата на вътрешното тяло 
по правило детектира температурата. Може да 
бъде детектирана също така и температурата 
на връщания въздух около дистанционното 
управление.
За подробности се свържете с вашия доставчик.
* Не използвайте функцията, когато климатикът се 
управлява в група.

1 Натиснете бутона .
Лампата за работно състояние светва.

2 Натиснете бутона “MODE ”, за да 
изберете работен режим. 
При всяко натискане на бутона режимът на 
работа и неговата икона се сменят в следния 
ред:

“ Сух” не е на разположение за типа 
климатици със скрит тръбопровод за високо 
статично налягане.

3  Натиснете бутона , за да спрете 
работата.
Лампата за работно състояние угасва.

 ■Промяна оборотите на 
вентилатора 

1  Натиснете бутона “FAN ” 
(ВЕНТИЛАТОР), за да изберете обороти на 
вентилатора.
• При всяко натискане на бутона оборотите на 
вентилатора и тяхното показание се сменят в 
следния ред: (“  Auto” режим не може да 
бъде избиран в режим FAN (ВЕНТИЛАТОР)). 

        Low         Medium         High     Auto

• Ако при нагряване стаята не се отоплява, с 
помощта на “  Low”, изберете “  High” или 
“  Medium”. 

• Датчикът за температура открива 
температурата на връщания в стайното 
тяло въздух, която може да се различава 
съществено от действителната стайна 
температура, в зависимост от състоянието 
на изолацията. Зададената температура е 
набелязаната стайна температура. 

• Функцията за избор на обороти на 
вентилатора не е на разположение за 
типа климатици със скрит тръбопровод и 
високо статично налягане. Оборотите на 
вентилатора са фиксирани и индикаторът 
също е фиксиран на “  High”.

4 Основни операции

Включване на превключвателя на захранването 
• Когато се включи, се появява разделителна линия и на дисплея на  дистанционното управление 
примигва . 

* Дистанционното управление няма да работи в течение на 1 минута след включване на 
захранването. Това не е неизправност.

• Когато използвате климатика за първи път, или променяте настройките, следвайте долупосочените 
процедури. Натискането на бутона  от следващия път пуска климатика в работа с избраните 
настройки.

 ■Подготовка

 ■Операции

ИЗИСКВАНЕ
• Дръжте превключвателя на захранването включен по време на употреба. 
• Когато възобновявате употребата на климатика след дълъг период на неактивност, включете 
превключвателя на захранването най-малко 12 часа преди започване на работа.

Модел с термопомпа

(Премахване на влага)

(Премахване на влага)

Топлина

Сух

Сух Студено

Студено

Вентилатор

Вентилатор

Модел само за охлаждане
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 ■Работа в енергоспестяващ 
режим

 ■Промяна на зададената 
температура

1 Натискайте бутоните “TEMP.  ”. 
Натиснете , за да увеличите температурата 
и , за да я намалите. (Зададената 
температура не може да бъде променяна в 
режима на вентилатор.)

ЗАБЕЛЕЖКА

При охлаждане
Работата започва след приблизително 1 минута.

При отопление [само за модела с термопомпа]
• Климатикът може да продължи да работи в режим 
на вентилатор в течение на около 30 секунди 
след спиране на отоплението. 

• Нагретият въздух излиза след 3 до 5 минути 
предварително нагряване при изключен 
вентилатор на стайното тяло. (Индикаторът 
за предварително подгряване се показва на 
дистанционното управление.) 

• Оборотите на вентилатора намаляват 
максимално, когато стайната температура 
достигне зададената. За типовете климатици със 
скрит тръбопровод за високо статично налягане, 
обаче, оборотите на вентилатора не се променят, 
след като стайната температура е достигнала 
зададената.

1  Натиснете бутона .
При всяко натискане на бутона режимът на 
таймера и индикацията се сменят в следния 
ред:

 

Off
(Таймер за 
изключване)

Off
(Таймер за изключване 

с повторение)
Без индикация 

(функцията на таймера е 
деактивирана)

On
(Таймер за 
включване)

• и индикаторът на време примигват.

2  Натиснете бутоните , за да зададете 
периода от време докогато да работи 
таймерът.

• Настройката на час се увеличава с 
0,5-часови (30-минутни) нараствания при 
всяко натискане на . Настройката се 
увеличава с 1-часови нараствания, ако е 
над 1 ден (24 часа). Максимумът е 7 дни 
(168 часа). Настройките на дистанционното 
управление между 0,5 ч и 23,5 ч (*1) се 
показват такива, каквито са. Ако са над 24 
часа (*2), се появяват дните и часовете. 

• Настройката на час се увеличава с 
0,5-часови (30-минутни) нараствания 
(0,5 часа до 23,5 часа), или с 1-часови 
нараствания (24 часа до 168 часа) при всяко 
натискане на . 

Пример за дисплей на дистанционното 
управление

• 23,5 часа (*1)

• 34 часа (*2)
  указва 1 ден
  (24 часа).
  указва 10 часа.
  (Общо: 34 часа)

3 Натиснете бутона .
•  изчезва, показва се индикацията за 
час, а дисплеят  или  дисплей 
примигва. (При използване на таймера за 
ON (ВКЛ.) се изключват всички индикации, 
различни от часа и .)

 ■Отмяна на действието на 
таймера

1 Натиснете бутона .
Индикаторът за таймер изчезва.

ЗАБЕЛЕЖКА
• При използване на таймер за изключване с 
повторение, натискането на бутона  след 
спиране от таймера започва отново работата, а 
таймерът спира да работи след указания период. 

• При използване на таймера за OFF (ИЗКЛ.), 
индикацията на таймера изчезва временно 
в течение на около 5 секунди с натискането 
на бутона . Това става благодарение на 
обработката на данните в дистанционното 
управление, а не е неизправност.

1 Натиснете бутона  по време на работа. 
• Активира се експлоатацията с икономия на 
енергия. 

•  се появява.

2 Натиснете бутона , за да изключите 
експлоатацията с икономия на енергия. 
• изчезва.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Възможностите на климатика се записват по 
време на експлоатацията с икономия на енергия. 
Стаята може да не се охлажда или топли 
достатъчно.

• Експлоатацията с икономия на енергия не 
се изключва от операция за спиране, смяна 
на режима на работа или изключване на 
превключвателя на захранването.

Показва се 
по време на 
експлоатация 
с икономия на 
енергия.

Бутон за 
запаметяване

5 Работа с таймер
Изберете тип таймер от следните три: (Макс. 168 часа)
Таймер за изключване:  Спира да работи след указания период.
Таймер за изключване с повторение: Спира да работи след указания период всеки път, когато 
 използвате климатика.
Таймер за On (Вкл.) :  Започва да работи след указания период.

 ■Настройване на таймера

ЧасовеДни
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6 Инсталация 7 Бележки за операциите и работните 
показателиПопитайте компанията, която го монтира, за важни

моменти в общите инструкции.

 ■Място
• Избягвайте монтиране в близост до машини, 
излъчващи високочестотни вълни. 

• Не е подходящ за химически инсталации, като 
хладилни инсталации с втечнен въглероден 
диоксид. 

• Не монтирайте климатика на места, където има 
железен или друг метален прах. Ако железен или 
друг метален прах полепва към или се събира 
във вътрешността на климатика, той може да се 
възпламени спонтанно и да запали пожар. 

• Може да възникне неизправност в определени 
места, като следните: 
• Зони с голямо количество маслени капки 

(включително машинно масло) или пари. 
• Солници край океани и т.н. 
• Горещи извори, отделящи сулфидни газове и 
т.н. 

• Силно киселинни или алкални места. 
За употреба в местата по-горе са необходими 
специална поддръжка или детайли. За 
подробности се свържете с доставчика, от когото 
сте закупили изделието. 

• Оставете достатъчно място около входа и изхода 
за въздух на външното тяло, така че да не се 
ограничава вентилацията. 

• Избягвайте места, в които може да духа силен 
вятър срещу входа и изхода за въздух на 
външното тяло. 

• Прикачете стойка против сняг, навес против сняг и 
т.н., към външното тяло за използване в области 
със снеговалеж. За подробности се свържете с 
доставчика, от когото сте закупили изделието. 

• Постарайте се да източвате водата от външното 
тяло в места с добър дренаж. 

• Уверете се, че въздушният филтър е захванат 
правилно към стайното тяло. Ако не е, може да се 
натрупва прах върху топлообменника или други 
части в климатика и да причини теч на вода. 

• Осигурете разстояние най-малко 1 м между 
климатика/дистанционното управление и 
телевизор или радио. Неспазването на тази 
предпазна мярка може да предизвика зрителни 
смущения или шум. 

• Оставете разстояние най-малко 1,5 м 
между отвора за изпускане на въздуха и 
пожароизвестяването. Ако тази предпазна мярка 
не е спазена, алармата може да не работи 
правилно, или да не открива огън в случай на 
пожар.

 ■Проверка преди работа
• Включете превключвателя на захранването най-
малко 12 часа преди започване на работа. 

• Уверете се, че заземяващият проводник е 
свързан стабилно. 

• Уверете се, че въздушният филтър е захванат 
правилно към стайното тяло.

 ■Показатели на отопление 
(Само за модела с 
термопомпа)

• За отопление се използва система с термопомпа, 
която събира топлината отвън и я излъчва в 
стаята. Когато температурата на външния въздух 
спадне, се намалява топлинната мощност на 
тялото. 

• Когато външната температура е ниска, е 
препоръчително да използвате и други 
отоплителни съоръжения.

 ■Размразяване по време на 
отопление (Cамо за модела с 
термопомпа)

• Ако върху външното тяло падне слана по 
време на отопление, автоматично се извършва 
размразяване (в течение на около 2 - 10 минути), 
за да се увеличи ефектът на отопление. 

• Вентилаторът на вътрешното тяло е спрян по 
време на размразяване.

 ■3-минутна защита
Външното тяло няма да работи в течение 
на около 3 минути, след като климатикът е 
рестартиран веднага след спиране, или е включен 
превключвателят на захранването. Това е за да се 
предпази системата.

 ■Неизправност на 
електрозахранването

• В случай на спиране на тока спират всички 
операции. 

• За да се възобновите операциите, натиснете 
бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

 ■Въртене на вентилатора на 
спряно стайно тяло

• Докато работят другите стайни тела, 
вентилаторите им въртят в режим на готовност в 
продължение на няколко минути, приблизително 
веднъж на един час, за да предпазват машините. 

 ■Предпазно приспособление 
(Превключвател за високо 
налягане)

Превключвателят за високо налягане спира 
климатика автоматично, когато към последния се 
приложи прекомерно натоварване. 
Ако предпазното приспособление се задейства, 
работата на устройството спира и примигва 
лампата за работно състояние. 
Когато се задейства устройството за защита, 
на дистанционното управление се показват 
индикаторът   и кодът за проверка. Устройството 
за защита може да се задейства в следните случаи:

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

• Когато срещу изхода за въздух на външното тяло 
духа непрекъснато силен вятър.

По време на отопление (само за модела с
термопомпа)
• Когато по въздушния филтър на стайното тяло 
полепне прекалено много прах или мръсотия. 

• Когато е блокиран отворът за изпускане на 
въздуха на стайното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато се задейства устройството за защита, 
изключете превключвателя на захранването, 
отстранете причината и след това рестартирайте 
работата.

 ■Внимавайте със звуците от 
работата

• Разположете тялото на достатъчно сигурно 
място, така че да не се увеличават звуците и 
вибрациите. 

• Ако се постави нещо в близост до изхода за 
въздух на външното тяло, шумът може да се 
увеличи. 

• Внимавайте да не смущавате съседите си с 
хладен/топъл въздух или шум, идващ от изхода 
за въздух на външното тяло.
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 ■Операции по охлаждане/ 
отопление

Всяко тяло може да се управлява индивидуално. 
Но стайните тела, свързани към едно и също 
външно тяло, не могат да извършват едновременно 
охлаждане и отопление. Когато опитате 
едновременна работа, стайните тела, извършващи 
охлаждане, спират и на дистанционното 
управление се показва индикаторът за подготовка 
за работа . 
Стайното тяло, извършващо отопление, 
продължава да работи. Когато опитате една 
операция без конфигурирани настройки, 
на дистанционното управление се показва 
индикаторът за подготовка за работа и работата 
спира. 
Ако работата е определена на охлаждане или 
отопление от администратора на климатика, за нея 
важат само конфигурираните настройки. 

 ■Характеристики на 
отопление (Само за модела с 
термопомпа) 

• Въздухът не излиза непосредствено след 
пускането на отоплението. Топлият въздух излиза 
след 3 до 5 минути (в зависимост от стайната/
външната температури), след като загрее 
стайният топлообменник.

• Когато външната температура се увеличи, 
външното тяло може да спре.

 ■Забрана на функцията NFC 
(NFC за SMMS вълнов 
инструмент)

NFC комуникацията се активира по време на
транспортирането от фабриката, но е възможно да
се деактивира пробното пускане и автоматичното
задаване на адрес със смартфон.
Моля, свържете се с доставчика, от който сте го
закупили за повече подробности.

8 Посока на вентилационните отвори
ЗАБЕЛЕЖКА

За да подобрите показателите на охлаждане/ 
отопление, променяйте ъгъла на вентилационните 
отвори за всяка операция.

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

 ВНИМАНИЕ
Насочване на вентилационните отвори 
хоризонтално по време на охлаждане 
Ако сочат надолу за охлаждане, по повърхността 
на изхода за въздух или вентилационните отвори 
може да се образува оросяване, което да капе 
надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако сочат хоризонтално за охлаждане, по 
повърхността на шкафа или вентилационните 
отвори може да се образува оросяване, което да 
капе надолу. 

• Ако сочат хоризонтално за отопление, стайната 
температура може да бъде неравномерна. 

• Не местете вентилационните отвори ръчно. Това 
може да причини неизправност. Използвайте 
бутона SWING/FIX на дистанционното 
управление, за да регулирате ъгъла.

 ■Тип 4-пътна касета, тип 
2-пътна касета, тип 1-пътна 
касета, тип таванна сборка 

 ◆ Задаване посоката на 
вентилационните отвори

1  Натиснете бутона  по време на работа. 
Посоката на вентилационните отвори се 
променя при всяко натискане на бутона.

 ▼За отопление (само за 
модела с термопомпа)
Насочете 
вентилационните отвори 
надолу. Ако не сочат 
надолу, горещият въздух 
може да не достигне 
нивото на пода.

 ▼За охлаждане
Насочете 
вентилационните отвори 
хоризонтално. Ако сочат 
надолу, по повърхността 
на изхода за въздух може 
да се образува оросяване, 
което да капе надолу.

 ▼За вентилатора
Изберете посока на 
духане.

 ◆ Започване на въртене

1  Натиснете бутона  неколкократно, за 
да зададете посоката на вентилационните 
отвори на най-ниската позиция, а след това 
отново натиснете .

.
Показва се индикаторът SWING  и
въртенето започва.

 ▼При всички операции

Начална
настройка

Начална
настройка

Начална
настройка

Повторение
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 ◆ Освобождаване блокирането 
на вентилационните отвори

Задайте “0000” в стъпка 4 на “Задаване на 
блокиране на вентилационните отвори”. 
Отметката  изчезва.
* Стъпки 1 - 3 и 5, 6 на 

“Задаване на блокиране на 
вентилационните отвори” важат 
също така и за освобождаване 
на блокирането.

Регулиране на хоризонтална посока 

1  Натиснете и задръжте бутоните  и 
“TEMP.  ” в течение на най-малко 4 
секунди, докато работата спре. 

 примигва. 
“01” се появява в CODE No. 

2  Натиснете бутона  (лявата страна на 
бутона), за да изберете тяло. 
Номерът на тялото се сменя с всяко натискане 
на бутона.

Модул №
1-1

Модул №
1-2

Модул №
1-3

Няма
показание

Модул №
1-4

Заработва вентилаторът на избраното тяло и 
се завъртат вентилационните отвори.

3  Натиснете бутоните “TEMP.  ”, за да 
промените CODE No. на “45”. 

4  Натиснете бутоните “TIME ” 
(“ВРЕМЕ”), за да изберете посока. 

Посока 
SET DATA Настройка на посока

“0000”

Положение за намаляване на
зацапването

(намалява зацапването на тавана)
(фабрична настройка)

“0002”

Положение за намаляване за 
студена тяга

(По-малко излагате тялото си на 
хладен въздух)

5  Натиснете бутона , за да проверите 
настройката. Индикаторът спира да 
мига и остава светнал, а настройките са 
потвърдени. 

6  Натиснете бутона , за да завършите 
настройката. 
* Ако се избере положение за студена тяга, 
ще бъде намален ефектът на намаляване на 
зацапването на тавана.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дори и в режим на блокиране на вентилационните 
отвори, последните се движат временно в следните 
случаи: 
• Когато се спира климатикът 
• Когато започва отопление 
• При размразяване 
• Когато е изключен термостатът.

* F1 се появява в раздела CODE No. на 
дистанционното управление. Това показва, че 
е избран вентилационен отвор 01, показан на 
следващата фигура.

0001 - 0005 (код 
за положение на 
вентилационните 
отвори)

Вентилационен 
отвор №

Електрически управляващ блок

Тръба за 
хладилния 
агент

Тръба за 
източване

SET DATA
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Вертикална решетка

Вертикална решетка

ЗАБЕЛЕЖКА
За да подобрите показателите на охлаждане/ 
отопление, променяйте ъгъла на вентилационните 
отвори за всяка операция.

ЗАБЕЛЕЖКА
При регулиране посоката на въздуха хоризонтално, 
подредете ъглите на вертикалните решетки 
постепенно, както е показано на следващата 
фигура. Ако въздушният поток е блокиран, от 
изхода за въздух може да падат капки вода.

НЕПРАВИЛЕН
МОНТАЖ

ДОБЪР
МОНТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА
1. При изпращане на въздуха надолу, огънете 

вентилационните отвори равномерно, както е 
показано на следващата фигура. 
Ако въздушният поток е блокиран, от изхода за 
въздух може да падат капки вода.

НЕПРАВИЛЕН
МОНТАЖ

Вентилационен
отвор

ДОБЪР
МОНТАЖ

2. Задайте ъгъла на вентилационния отвор на 40° 
или по-малко. Ако ъгълът е над 40°, може да 
падат капки вода.

40° или по-
малко

 ◆ Задаване на посока на 
изпускане на въздуха напред 
с помощта на тяло с предно 
изпускане (продава се отделно)

 ВНИМАНИЕ
При прилагането на тяло с предно изпускане 
към стайното тяло, функцията за 2-пътно 
изпускане на въздух (напред + надолу) не е 
на разположение. Такова използване може да 
понижи температура на въздуха и предизвика 
теч на вода.
За подробности относно монтажа прочетете 
ръководството за инсталиране, което се предлага 
с тяло с предно изпускане на въздуха (продава се 
отделно).

Когато се използва тяло с предно изпускане на 
въздуха (продава се отделно) за стайно тяло от 
тип 1-пътна касета, спазвайте процедурата по- 
долу, за да промените посоката на изпускане:

Вертикална регулировка

 ▼При охлаждане
Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете хоризонтално, за да изпраща студен 
въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете надолу, за да изпраща нагрят въздух към 
пода.

Хоризонтална регулировка

Използвайте вертикалната решетка зад 
вентилационния отвор за равномерна стайна 
температура.

Вентилационе н отвор

 ■Тип 4-пътна касета
 ▼При охлаждане

Насочете вентилационните отвори хоризонтално. 

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Насочете вентилационните отвори надолу

• Вентилационният отвор се затваря автоматично, 
когато се спре работата на климатика.

• В режим на предварително подгряване 
вентилационният отвор сочи надолу. Индикацията 
за въртене се появява на дистанционното 
управление дори и в режим на предварително 
подгряване, но действителното въртене започва 
само след като завърши предварителното 
подгряване.

 ▼ 2-пътно и 3-пътно изпускане на въздух
Изпускането на въздуха може да бъде променяно 
на 2-пътен или 3-пътен тип, за да подхожда на 
формата и стила на стаята ви. За подробности 
се свържете с доставчика, от когото сте закупили 
климатика.

 ■Тип 2-пътна касета
 ▼При охлаждане

Насочете вентилационния отвор хоризонтално, за 
да изпраща студен въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа) 

Насочете вентилационния отвор надолу, за да 
изпраща нагрят въздух към пода.

 ■Тип 1-пътна касета 
(Серия SH)
 ▼При охлаждане

Насочете вентилационния отвор хоризонтално, за
да изпраща студен въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Насочете вентилационния отвор надолу, за да 
изпраща нагрят въздух към пода.

• Вентилационният отвор се затваря автоматично, 
когато се спре работата на климатика. 

• В режим на предварително подгряване 
вентилационният отвор сочи надолу. Индикацията 
за въртене се появява на дистанционното 
управление дори и в режим на предварително 
подгряване, но действителното въртене започва 
само след като завърши предварителното 
подгряване.
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1

2

 ■Тип 1-пътна касета 
(Серия YH)

Вертикална регулировка

 ▼При охлаждане
Насочете вентилационния отвор хоризонтално, за 
да изпраща студен въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Насочете вентилационния отвор надолу, за да 
изпраща нагрят въздух към пода.

Хоризонтална регулировка

За да изпращате въздуха хоризонтално, насочете
вертикалните решетки вътре във вентилационния
отвор в предпочитаната от вас посока.

 ■Тип за подов монтаж
Вертикална регулировка

 ▼При охлаждане
Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете хоризонтално, за да изпраща студен 
въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа) 

Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете надолу, за да изпраща нагрят въздух към 
пода.

Хоризонтална регулировка

 ▼Изпращане на въздуха в различни посоки 
Повдигнете леко вертикалните вентилационни 
отвори и ги насочете в предпочитаната от вас 
посока.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да подобрите показателите на охлаждане/ 
отопление, променяйте ъгъла на вентилационните 
отвори за всеки работен режим.

В този случай не 
използвайте функцията 
за автоматично въртене

 ■1-пътна касета (серия YH) и 
типове за подов монтаж

 ◆ Задаване на посоката и 
въртенето

1  Натиснете бутона  по време на работа. 
Ако 1 дистанционно управление управлява 
2 или повече стайни тела, можете да 
конфигурирате настройка на посока за всяко 
тяло поотделно.

  Натиснете бутона  отново, докато 
вентилационният отвор се върти.

2  Можете да спрете вентилационния отвор в 
предпочитаното от вас положение.

1,2

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTERLL
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVEAA

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Избор на тяло

 ◆ Избор на тяло
• Когато две или повече стайни тела се управляват 
с едно дистанционно управление, посоката на 
вентилационните отвори може да бъде задавана 
за всяко стайно тяло, като ги избирате поотделно.

• За да зададете посоката на вентилационните 
отвори индивидуално, натиснете бутона  
(лявата страна на бутона), за да се покаже номер 
на стайно тяло в управляваната група. След това 
задайте посоката на вентилационните отвори на 
показаното стайно тяло.

• Когато не се показва номер на стайно тяло, 
всички стайни тела в контролната група могат да 
бъдат управлявани едновременно.

• При всяко натискане на  (лявата страна на 
бутона), индикацията се сменя както следва:

 ■Таванен тип
Вертикална регулировка

 ▼При охлаждане
Насочете вентилационния отвор хоризонтално, за 
да изпраща студен въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Насочете вентилационния отвор надолу, за да 
изпраща нагрят въздух към пода. 

• Вентилационният отвор се насочва автоматично 
нагоре, когато се спре работата на климатика. 

• В режим на предварително подгряване 
вентилационният отвор сочи надолу. Индикацията 
за въртене се появява на дистанционното 
управление дори и в режим на предварително 
подгряване, но действителното въртене започва 
само след като завърши предварителното 
подгряване.

Няма
показание

Модул №
1-1

Модул №
1-2

Модул №
1-4

Модул №
1-3

ЗАБЕЛЕЖКА

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

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

Хоризонтална настройка на въздушния поток
За да промените посоката на хоризонталния
въздушен поток, насочете вертикалните жалузи
вътре в хоризонталните жалузи в желаната от вас
посока.
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 ■Тип шкаф за подов монтаж

 ▼При охлаждане
Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете хоризонтално, за да изпраща студен 
въздух из цялата стая.

 ▼При отопление (само за модела с 
термопомпа)

Преместете вентилационния отвор ръчно и го 
насочете надолу, за да изпраща нагрят въздух към 
пода.

Често почиствайте въздушния филтър
• Един задръстен въздушен филтър намалява 
показателите за охлаждане/отопление.

Не охлаждайте/отоплявайте твърде много

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

• Прекаленото охлаждане/отопление е много лошо 
за вашето здраве. И по-специално, грижете се за 
хора с увреждания/ възрастни хора и деца.

Затваряйте прозорците и вратите
• Не позволявайте на охладения/топъл въздух да 
излиза от стаята.

Охлаждайте/отоплявайте стаята равномерно
• Регулирайте посоката на въздуха с 
вентилационните отвори. Да се излагате на 
духащ директно въздух продължително време е 
вредно за вашето здраве.

За да пестите енергия и извършвате удобно отопление и охлаждане

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

Работа в режим на 
охлаждане

Външна температура : -5°C до 46°C (темп., измерена със сух термометър)

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

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

Работа в режим на
отопление

Външна температура : -25°C* до 15.5°C (темп., измерена с влажен термометър)
Стайна температура : 15°C до 28°C (темп., измерена със сух термометър)

Ако климатикът се използва при условия, различни от посочените по-горе, може да се активират функциите 
за защита на безопасността.
* Затопляне при ниска температура на околната среда (-20°C или по-ниска) за продължителни периоди от 
време не се разрешава.

 ◆ Смяна на въздушния филтър
Спазвайте процедурата по-долу, за да смените 
изхода за въздух:

1  Свалете двата фиксаторни винта на изхода 
за въздух. (Фиксаторни винтове са за 
повторна употреба) 

2   Вмъкнете ръката си в изхода за въздух и 
го издърпайте леко нагоре, след което го 
извадете от клещовидната кука в задната 
част. 

3   Повдигнете изхода за въздух нагоре и го 
извадете. 

4   Обърнете изхода за въздух и го прикрепете 
отново към главното тяло. 
Уверете се, че четирите клещовидни куки (2 
отзад и 2 в долните страни) са зацепили в 
монтажните си положения. 

5   Не забравяйте да затегнете изхода за 
въздух със свалените фиксаторни винтове, 
така че да не излезе.

9 Съвети за пестене на енергия и удобно 
изпълнение

Проверявайте
периодично!

Не
охлаждайте
твърде
много!

Затваряйте.
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10 Поддръжка
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За ежедневна поддръжка, включително почистване на въздушния филтър, се постарайте да 
помолите за сервизно обслужване от квалифицирано лице, особено за моделите, чиято поддръжка 
изисква високо разположено работно място; 
• Тип 4-пътна касета 
• Тип компактна 4-пътна касета 
• Тип 2-пътна касета 
• Тип 1-пътна касета 
• Таванен тип 
• Стандартен тип скрита тръба 
• Тип скрита тръба с високо статично налягане 
• Канален тип 
• Тип със засмукване на свеж въздух
• Тип за подов монтаж

 ВНИМАНИЕ

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

Почистване на въздушните филтри 
• Когато на дисплея на дистанционното управление се покаже индикаторът на филтъра, почистете 
въздушните филтри. 

• Помолете квалифициран сервизен специалист да почисти филтрите за моделите, изброени в 
предупреждението в началото на тази глава. 

• Задръстените филтри може да намалят показателите на охлаждане и отопление.

Появява се индикатор 
„  FILTER””.

Когато почистването завърши, натиснете бутона 

“ FILTER RESET” (“НУЛИРАНЕ”).

 ◆ Тип шкаф за подов монтаж

1  Натиснете леко надолу горната част на 
решетката за връщане на въздуха и след 
това я издърпайте към себе си, за да я 
извадите. 

2  Извадете въздушния филтър от 
вътрешността на решетката за връщане на 
въздуха. 

3  Почистете с прахосмукачка или четка. 
• Ако е силно зацапана, е по-ефективно да се 
измие с хладка вода и неутрален почистващ 
препарат. 

• След измиване изплакнете добре и 
подсушете на сянка. 

• Поставете отново почистения въздушен 
филтър. 

 ◆ Скрит тип за подов монтаж

1  Натиснете надолу куката на въздушния 
филтър на предния панел (долната страна). 

2  Дръпнете въздушния филтър към себе си, 
за да го извадите.

3 Почистете с прахосмукачка или четка.
• Ако е силно зацапана, е по-ефективно да се 
измие с хладка вода и неутрален почистващ 
препарат. 

• След измиване изплакнете добре и 
подсушете на сянка. 

• Поставете отново почистения въздушен 
филтър.

Преден панел 
(долен)

Ръкохватка на 
въздушния филтър
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 ■Почистване на стайното 
тяло и дистанционното 
управление

• Помолете квалифициран сервизен специалист да 
почисти стайните тела за моделите, изброени в 
предупреждението в началото на тази глава. 

• Избършете със суха и мека кърпа. 
• Ако е силно зацапано, избършете замърсяването 
с кърпа, напоена с хладка вода. (Не използвайте 
вода, за да избърсвате дистанционното 
управление) 

• Не използвайте бензин, разредител, прах за 
почистване, химическа кърпа и т.н., тъй като те 
може да причинят деформация или счупване.

 ■Ако не е използван в 
продължение на един месец

• Оставете вентилатора включен в продължение на 
половин ден, за да изсъхне отвътре. 

• Изключете главния превключвател на 
захранването. 

• Почистете въздушния филтър и след това го 
прикрепете.

 ■Периодичен преглед
• След като са използвани в течение на дълъг 
период от време, детайлите може да се влошат 
или да има повишен риск от отказ, или повредата 
може да се влоши поради топлина, влага, прах 
или обикновена употреба. 

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

 ВНИМАНИЕ
Тип касета с 4-пътно изпускане на въздуха
• Извършете почистване на топлообменника 
под високо налягане. 
Ако се използва препарат от търговската мрежа 
(силно алкално или киселинно почистващо 
средство), повърхностната обработка на 
топлообменника ще се влоши, което може да 
влоши показателите за самопочистване. За 
подробности се обърнете доставчика, от когото 
сте закупили уреда.

 ■Преди сезон за охлаждане
Помолете квалифицирано лице да почисти
тавата за източване

 ВНИМАНИЕ
Почистете тавата за източване
Без почистване, тавата за източване може да се
напълни с отпадъци и може да прелива вода към
тавана или пода.

Ако не планирате да използвате уреда в 
течение на повече от 1 месец

(1) Задействайте режима 
“FAN”. Пуснете 
вентилатора да работи в 
течение на около половин 
ден, за да изсъхне 
вътрешността напълно. 

(2) Спрете климатика и 
изключете главния 
превключвател на 
захранването.

Проверки преди работа

(1) Проверете дали са монтирани въздушните 
филтри.

(2) Проверете дали отворът за изпускане или 
засмукване на въздух не е блокиран.

(3) Включете главния превключвател на 
захранването.

11 Откриване и отстраняване на неизправности
Когато се срещнат симптомите по-долу, проверете описаните по-долу точки, преди да помолите за 
ремонтно обслужване.

Симптом Причина

То
ва

 н
е 
е 
не
из
пр
ав
но
ст

.

Външно 
устройство

• Излиза бял мъглив студен 
въздух или вода.

• Вентилаторът на външното  тяло спира автоматично и извършва 
операция по размразяване.

• Понякога се чува шум от теч 
на вода.

• Работи електромагнитният вентил, когато започва или завършва 
операция по размразяване.

Вътрешно 
устройство

• Понякога се чува звук на 
“свистене”.

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

• Чува се звук на лекотракане. • Това е звук, генериран  при разширяване и леко свиване на 
топлообменника в резултат на промяна на температурата.

• Изпусканият въздух 
мирише.

• В климатика  се просмукват  различни  миризми, като на стена, килим, 
дрехи, цигари или козметика.

• “ ” индикацията свети. • Когато не може да бъде изпълнена операцията  за охлаждане, защото 
друго стайно тяло изпълнява  операция  за отопление.

• Извън обхвата на работната температура ли е външната температура?

• “ ” индикацията свети. • Когато собственикът на климатика  е фиксирал  работата  на COOL 
(ОХЛАЖДАНЕ) или HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) и се извършва операция  в 
противоречие с настроената операция.

• “ ” индикацията свети.
• При спиране на вентилатора,  за да се предотврати  духане на студен 
въздух при пускане на отоплението.

• От стайно тяло в режим на 
готовност излиза звук или 
хладен въздух.

• Тъй като хладилният агент тече временно, за да се предотврати оставане 
на масло или хладилен агент във вътрешното тяло в режим на готовност, 
може да се чува звук от течащ хладилен агент или да се вижда бяла пара, 
когато друго стайно тяло работи в режим HEAT (ОТОПЛЕНИЕ) и може да 
бъде издухван студен въздух в режим COOL (ОХЛАЖДАНЕ).

• Когато се включи захранването на 
климатика, се чува звук от “тиктакане на 
голям часовник.” 

• Звукът се генерира, когато сработи разширителният вентил при включено  
захранване.

• Течнокристалният дисплей се размива, 
когато се докосне. 

• Течнокристалният дисплей може да се размива временно от статично 
електричество.

• Вентилаторът и вентилационните отвори на 
вътрешното тяло се движат, когато тялото 
не работи.

• Понякога се извършва прекъсваща работа на вентилатора с отворени 
вентилационните отвори за контрол на възстановяването на хладилния  
агент на неработещо тяло.

По
вт
ор
на

 п
ро
ве
рк
а.

Работи или спира автоматично. • Таймерът в положение ON (Вкл.) или OFF (Изкл.) ли е?

Не работи.

• Дали това е спиране на тока?
• Дали е изключен  превключвателят на захранването?
• Изгорял ли е предпазителят в захранването  или прекъсвачът?
• Сработило  ли е устройството  за защита? 

(Лампата  за работно състояние  продължава  да свети.)
• Таймерът  в положение  ON (Вкл.) ли е? 

(Лампата  за работно състояние  продължава  да свети.)
• Избрани ли са едновременно COOL (ОХЛАЖДАНЕ) и HEAT (ОТОПЛЕНИЕ)? 

(“ ” индикацията свети на дисплея на дистанционното управление.)
• Извън обхвата на работната температура ли е външната температура?

Въздухът не се охлажда или затопля
достатъчно.

• Запушен ли е отворът за засмукване  или изпускане  на въздух на 
външното  тяло?

• Има ли отворена  врата или прозорец?
• Задръстен  ли е въздушният филтър с прах?
• Настроен ли е изпускателният вентилационен отвор на стайното тяло на 
съответното положение?

• Зададен ли е изборът на въздух на LOW MED (НИСЪК СРЕДЕН) и 
зададен ли е работният  режим на FAN (ВЕНТИЛАТОР)?

• Подходяща  ли е настроената температура?
• Избрани ли са едновременно COOL (ОХЛАЖДАНЕ) и HEAT (ОТОПЛЕНИЕ)? 

(“ ” индикацията свети на дисплея на дистанционното управление.)
• Извън обхвата на работната температура ли е външната температура?
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 ВНИМАНИЕ
Ако възникне едно от следните състояния, изключете главното електрозахранване и незабавно се свържете 
с търговеца:
• Превключвателят не работи правилно.
• Предпазителят на главното електрозахранване често изгаря или централният прекъсвач често се включва.
• В климатика са попаднали чуждо тяло или вода.
• Климатикът не работи дори след отстраняване на причината за задействане на предпазното 
приспособление. 
(Лампата за работно състояние и  на дистанционното управление примигват. Когато на дисплея на 
дистанционното управление се покаже  и комбинация от ,  , ,  , или  и число, уведомете също така 
и квалифицирано сервизно лице за съдържанието на дисплея.)

• Наблюдава се някакво друго необичайно състояние.

Процедура Описание

1

При едновременно натискане на бутоните  и  в 
продължение на 4 секунди или повече на дисплея се 
показва следното. 
Ако се показва [  Сервизна проверка], режимът влиза в 
режима на регистрационния файл за грешките.
• [01 : Ред на регистрационния файл за грешките] се 
показва в прозореца CODE. No.

• Показва се [Код на грешката].
• [Адресът на стайното тяло, в което е възникнала 
грешката] се показва в UNIT No..

2

При всяка натискане на бутона [ / ], който се използва за задаване на температурата, се 
показва последователно запазеният в паметта регистрационен файл за грешките. Номерата 
в CODE No. показват CODE No. [01] (най-новия) до [04] (най-стария).
ВНИМАНИЕ
Не натискайте бутона , тъй като това ще изтрие всички регистрационни файлове за 
грешките на вътрешното устройство.

3 След потвърждение натиснете бутона , за да се върнете към обичайното показание на 
дисплея.

1. Проверете грешките съгласно горната процедура. 
2. Помолете оторизиран доставчик или квалифициран сервизен специалист (поддръжка) да ремонтира или 

поддържа климатика. 
3. Повече подробности за кода за проверка са обяснени в сервизното ръководство.

Потвърждение и проверка
При възникване на грешка в климатика на дисплея на 
дистанционното управление се показва код на грешка 
и No. на стайното тяло. Кодът за проверка се показва 
само по време на работа. Ако показанието изчезне, 
работете с климатика съгласно “Потвърждаване 
на регистрационния файл за грешките” по-долу за 
потвърждение.

Потвърждаване на регистрационния файл за 
грешките
При възникване на неизправност в климатика 
регистрационният файл за грешките може да бъде 
потвърден чрез следната процедура. (Регистрационният 
файл за грешките се запазва в паметта за последните 
4 грешки.) Регистрационният файл може да бъде 
потвърден както по време на работа, така и при спряно 
устройство.

12 Спецификации
Модел

Ниво на звукова мощност (дБA)
Тегло (кг)

Охлаждане Отопление
MMY-MAP0806HT8P-E
MMY-MAP0806HT8JP-E 74 74 242

MMY-MAP1006HT8P-E
MMY-MAP1006HT8JP-E 74 74 242

MMY-MAP1206HT8P-E
MMY-MAP1206HT8JP-E 80 82 242

MMY-MAP1406HT8P-E
MMY-MAP1406HT8JP-E 80 82 300

MMY-MAP1606HT8P-E
MMY-MAP1606HT8JP-E 81 83 300

MMY-MAP1806HT8P-E
MMY-MAP1806HT8JP-E 81 83 371

MMY-MAP2006HT8P-E
MMY-MAP2006HT8JP-E 82 84 371

MMY-MAP2206HT8P-E
MMY-MAP2206HT8JP-E 83 84 371

MMY-MAP0806T8P-E
MMY-MAP0806T8JP-E 74 - 241

MMY-MAP1006T8P-E
MMY-MAP1006T8JP-E 74 - 241

MMY-MAP1206T8P-E
MMY-MAP1206T8JP-E 80 - 241

MMY-MAP1406T8P-E
MMY-MAP1406T8JP-E 80 - 299

MMY-MAP1606T8P-E
MMY-MAP1606T8JP-E 81 - 299

MMY-MAP1806T8P-E
MMY-MAP1806T8JP-E 81 - 370

MMY-MAP2006T8P-E
MMY-MAP2006T8JP-E 82 - 370

MMY-MAP2206T8P-E
MMY-MAP2206T8JP-E 83 - 370

Код за проверка № на вътрешното тяло, 
в което е възникнала 
грешката

– 22 – 43-BG 44-BG



Декларация за съответствие

Производител: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

Упълномощен
представител/
Притежател на TCF:

Nick Ball
Toshiba EMEA Engineering Director
Toshiba Carrier UK Ltd.
Porsham Close, Belliver Industrial Estate,
PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
Великобритания

С настоящето декларира, че долуописаната машина:

Общо наименование: Климатик

Модел/тип: <Модел с термопомпа>
MMY-MAP0806HT8P-E, MMY-MAP1006HT8P-E, MMY-MAP1206HT8P-E, 
MMY-MAP1406HT8P-E, MMY-MAP1606HT8P-E, MMY-MAP1806HT8P-E, 
MMY-MAP2006HT8P-E, MMY-MAP2206HT8P-E

MMY-MAP0806HT8JP-E, MMY-MAP1006HT8JP-E, MMY-MAP1206HT8JP-E, 
MMY-MAP1406HT8JP-E, MMY-MAP1606HT8JP-E, MMY-MAP1806HT8JP-E, 
MMY-MAP2006HT8JP-E, MMY-MAP2206HT8JP-E

<Модел само за охлаждане>
MMY-MAP0806T8P-E, MMY-MAP1006T8P-E, MMY-MAP1206T8P-E, 
MMY-MAP1406T8P-E, MMY-MAP1606T8P-E, MMY-MAP1806T8P-E, 
MMY-MAP2006T8P-E, MMY-MAP2206T8P-E

MMY-MAP0806T8JP-E, MMY-MAP1006T8JP-E, MMY-MAP1206T8JP-E, 
MMY-MAP1406T8JP-E, MMY-MAP1606T8JP-E, MMY-MAP1806T8JP-E, 
MMY-MAP2006T8JP-E, MMY-MAP2206T8JP-E

Търговско наименование: Свръхмодулен многосистемен климатик

В съответствие е с клаузите на Директива “Машини” (Директива 2006/42/EO) и съответните предписания
в националното законодателство

Съответства на предписанията на следните хармонизирани стандарти:
EN 378-2: 2008+A2: 2012

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази декларация става невалидна, ако се въведат технически или работни изменения без съгласието на 
производителя.
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Информация в съответствие с Директива EMC 2004/108/EО
(Име на производителя) TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

(Адрес, град, държава)
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, 
Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, 
Thailand

(Име на вносителя/доставчика в Европейския съюз) Toshiba Carrier UK Ltd.

(Адрес, град, държава) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH,
Devon, PL6 7DB. Великобритания

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1117102299


