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I. Правила за безопасност

Внимание:

Хора и животни не трябва да стоят изложени на въздушния поток от климатика. Не
задавайте прекалено високи и ниски температури.

Ако забележите нещо странно при работата на климатика (например миризма на
изгоряло), веднага изключете от електрическата мрежа и се свържете със сервизните
специалисти.

Не пръскайте машината с боя или пестициди, за да не предизвикате пожар.

При неефективна вентилация, веднъж на определен период отваряйте за кратко
прозореца, за да вентилирате помещението.

Не използвайте бушони с неправилен ампераж. Използването на железен или меден
кабел вместо бушон може да предизвика повреда в машината или да причини пожар.

Не извършвайте каквато и да е ремонтна или поддържаща дейност докато машината
работи!

Не разливайте вода върху машината. Може да предизвикате повреда или токов удар.

В близост до машината не трябва да има източници на топлина. В противен случай ще
се намали охладителната ефективност.

Пазете от удари и изпускане дистанционното управление.

Конвектори тип GREE FP
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Бутон

При натискането му ламелите

ще започнат да се въртят и

ще спрат да се движат при

повторното му натискане.

SWING

Бутон
С всяко натискане
скоростта на вентилатора
се сменя в тази
последователност:

FAN

Бутони

С бутона “+” зададената

температура се увеличава с

1°C, с бутона “-” - намалява

се с .

В режими на охлаждане,

отопление и изсушаване

( ,

температурата може да се

задава в границите 16 - 30 .

TEMP

1°C

COOL, HEAT  DRY),

°C

Охлаждане

Изсушаване

Вентилация

Отопление

Работни режими

Бутон

За включване и

изключване на машината.

On/Off

Бутон

С всяко натискане работните

режими се сменят в тази

последователност

MODE

II. Работа с дистанционното управление

Описание на бутоните на дистанционното управление:

Забележки:

Уверете се, че няма препятствия пред сигнала между дистанционното управление и
приемника.
Максималното разстояние за сигнала от дистанционното управление е 10 m.
Пазете дистанционното управление от удари и изпускане.
Не разливайте течности върху дистанционното управление и не го излагайте на
директна слънчева светлина или на висока температура.

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Описание на бутоните на дистанционното управление:

Забележки:

Дистанционното управление е универсален модел, използван в няколко машини и затова
в това ръководство ще бъдат описани само използваните в тази машина функции.
Натискането на неспоменатите тук бутони няма да се отрази на нормалната работа на
системата.

Течнокристален дисплей

на дистанционното

управление.

Бутон

В работен режим

натискайте бутона, за да

зададете стойност на час на

автоматично изключване

на машината в рамките

0 - 24 h.

TIMER OFF

Бутон

При спряла машина

натиснете бутона, за да

зададете стойност на час на

автоматично включване

на машината в рамките

0 - 24 h. (интервал 0.5h)

TIMER ON

0

0

24 h

24 h

отмяна

отмяна

Конвектори тип GREE FP



www.airtradecentre.com

5

II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим на охлаждане (COOL)

В зависимост от разликата между температурата в помещението и зададена
температура, микропроцесорът включва или изключва охлаждането
Ако температурата в помещението е по-висока с 1°C от зададената, климатикът се
включва в режим на охлаждане
Ако температурата в помещението е по-ниска

Задаваната температура може да бъде в границите от 16 до 30 .

с 1°C от зададената, вентилаторът
изчаква 30 секунди и спира работа.

°C °C

3. Натиснете бутон

за да започнат да се въртят

ламелите и го натиснете

отново за да ги спрете.

SWING

5. Натиснете бутона за

за да зададете желаната

стойност на температурата.

TEMP

2. Натиснете бутона

за да зададете работен

режим на охлаждане .

MODE

1. Свържете към ел. мрежата,

натиснете бутона и

машината ще се включи.

ON/OFF

4. Натиснете бутона

за да зададете скорост на

вентилатора.

FAN

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим на отопление (HEAT)

Ако температурата в помещението е по-ниска с 1°C от зададената, климатикът се
включва в режим на отопление
Ако температурата в помещението е по-висока

Задаваната температура може да бъде в границите от 16 до 30 .

с 1°C от зададената, вентилаторът
изчаква 30 секунди и спира работа.

°C °C

3. Натиснете бутона

за да започнат да се въртят

ламелите и го натиснете

отново за да ги спрете.

SWING

4. Натиснете бутона

за да зададете скорост на

вентилатора.

FAN

5. Натиснете бутона за

за да зададете желаната

стойност на температурата.

TEMP

1. Свържете към ел. мрежата

натиснете бутона и

машината ще се включи.

ON/OFF

2. Натиснете бутона

за да зададете работен

режим на отопление .

MODE

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим на изсушаване (DRY)

Ако температурата в помещението е по-висока с 2°C от зададената, двигателят на
вентилатора ще работи с ниска скорост.

Задаваната температура може да бъде в границите от 16 до 30 .

Ако температурата в помещението е ниска с
2°C от зададената, вентилаторът изчаква 30 секунди и спира работа.

°C °C

3. Натиснете бутона

за да започнат да се въртят

ламелите и го натиснете

отново за да ги спрете.

SWING

4. Натиснете бутона за

за да зададете желаната

стойност на температурата.

TEMP

2. Натиснете бутона

за да зададете работен

режим на изсушаване .

След като режимът вече е

зададен, скоростта на въздуха

не може да се променя.

MODE

1. Свържете към ел. мрежата

натиснете бутона и

машината ще се включи.

ON/OFF

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Работа в автоматичен режим (AUTO)

При автоматичен режим на работа стандартната задавана температура е 25°C за режим
за охлаждане и 20°C за режим на отопление.

1. Свържете към ел. мрежата

натиснете бутона

(или при някои модели) и

машината ще се включи.

ON/OFF

1/0

2. В зависимост от стайната

температура микропроцесорът

автоматично включва машината в

режими на отопление, охлаждане

или изсушаване.

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Работа с таймер

Бутон

При спряла машина, натиснете

бутона , и задайте

час на автоматично стартиране

на машината в границите

0 - 24 .

TIMER ON

TIMER ON

h

Бутон

При работеща машина, натиснете

бутона , и задайте час

на автоматично спиране на

машината в границите 0 - 24 .

TIMER OFF

TIMER OFF

h

0

0

24 h

24 h

отмяна

отмяна

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Работа в режим SLEEP

Ако машината работи в режим на охлаждане или изсушаване, и бъде включен режим
SLEEP, зададената температура ще се увеличи с 1 след 1 час и с 2 след 2 часа.°C °C

Ако машината работи в режим на отопление, и бъде включен режим SLEEP, зададената
температура ще се намали с 1°C след 1 час и с 2°C след 2 часа.

4. Натиснете бутона

за да зададете скорост на

вентилатора.

FAN

3. Натиснете бутона

за да започнат да се въртят

ламелите и го натиснете

отново за да ги спрете.

SWING

5. Натиснете бутона за

за да зададете желана

стойност на температурата.

TEMP

5. Натиснете бутона

за да зададете работа в

режим .

SLEEP

SLEEP

1. Свържете към ел. мрежата

натиснете бутона

(или при някои модели) и

машината ще се включи.

ON/OFF

1/0

2. Натиснете бутона

за да зададете работен

режим , или .

MODE

Конвектори тип GREE FP
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II. Работа с дистанционното управление

Смяна на батерии

1. Откачете капака на
дистанционното управление
2. Сложете две батерии (тип AAA)
и натиснете бутона ACL
3. Поставете отново капака
на дистанционното управление

Забележки:

Не поставяйте едновременно
една нова и една стара батерия
или две батерии от различен тип

Изваждайте батериите на
дистанционното управление,
когато няма да го използвате за
дълъг период от време

Максималното разстояние за
сигнала на дистанционното
управление е 10 m.

2. Сложете батериите AAA

1. Махнете капака

3. Поставете отново капака

Конвектори тип GREE FP
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Проблем Причина Решение

Системата не се
включва

Изгорял бушон Сменете бушона

Системата не е захранена с
електрически ток

Рахлабена връзка

Изтощени батерии на дистанционното
управление

Сменете батериите

Дистанционното управление е извън
обхват

Дръжте дистанционното управление в
обхвата на сигнала - не повече от 8 m

Некоректно зададен работен режим Проверете работния режим на
машината

Недобре работещо
охлаждане или
отопление

Препятствия пред отворите за въздух Отстранете препятствията пред
въздушния поток

Грешно зададена температурна
настройка

Вижте P 4

Ниска скорост на вентилатора Вижте P 4

Неправилна посока на въздуха Вижте P 4

Отворени прозорци или врати Затворете ги

Излагане на директна слънчева
светлина

Дръпнете завесите или щорите

Източници на топлина в близост до
машината

Много хора в стаята

Замърсен въздушен филтър Почистете го

Прекалено нисък воден дебит Проверете водната система и клапана

Температурата на водата е по-висока
или по-ниска

III. Най-често срещани проблеми

Конвектори тип GREE FP

Внимание!
Ако машината работи по странен начин (например усеща се миризма на изгоряло),
незабавно я изключете от електрическото захранване и се свържете със сервизните ни
специалисти.

При наличие на проблем с машината, преди да се свържете със сервизните ни
специалисти, проверете дали той не е описан в следната таблица:
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Проблем Причина Решение

Машината не работи Рестартиране веднага след спиране След като машината спре работа, тя ще
се стартира отново не по-рано от 3 минути,
със защитна цел.

Натискане на бутона SET TEMP и
отпускането му веднага

Машината е включена в
захранването

Изчакайте 1 минута.

Машината изпуска
лека мъгла

При охлаждане Въздухът в помещението се охлажда
прекалено бързо и след 1 минута ще спре.

Шум При стартиране се чува жужене Това е звука от стартиране на термостата
и след 1 минута ще спре.

Жужащ шум, който се чува при
стартиране или веднага след
изключване, или който се чува при
стартиране или след спиране на
обезскрежаване.
Продължителен шум когато
машината е в режим на охлаждане
или при спиране.

Това е звука от водата при спиране или
промяна във водния дебит. Чува се когато
работи дренажната помпа.

Скърцащ звук по време на или след
работа.

Причинява се от свиването и
разширяването на панела поради
промените в температурата.

Прах от машините Стартиране на машината след като
не е работила за дълъг период

Прахта, натрупана по машините, се
издухва навън.

Миризма от
въздушния поток

По време на работа Миризми от помещението са попаднали в
машината.

III. Най-често срещани проблеми

Конвектори тип GREE FP






