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4-‐2.	  	  Управление–	  Със	  седмичен	  таймер	  1	  

  Показва	  консумираната	  ел.енергия	  
  Само	  отопление	  или	  охлаждане	  
	  	  	  	  	   	   	  (възможен	  избор	  на	  режим)	

  Седмичен	  таймер	  
（2	  модела）	  

  Режим	  Ваканция(10℃	  Отопление)	  
	  	  	  	  	   	   	  може	  да	  се	  зададе	  продължителност	  до	  99	  дни	  

  Показва	  температурата	  на	  ДУ	  
	  (вграден	  сензор	  за	  температура)	  

	  

  Стилен	  дизайн	
  Удобно	  дистанционно	  управление	  

	

  Голям	  LCD	  дисплей	  на	  дист.у-‐е	
  Подобрена	  пиктограма	
  Уголемени	  индикации	  на	  англ.език	

Ново	  дистанционно	  управление	  –	  Обща	  информация	  
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Функции	  

Дизайн	  

Подобрена	  визуализация	  

Само	  
HITACHI	  



Работи	  на	  максимална	  мощност	  в	  режим	  отопление	  
или	  охлаждане	  в	  продължение	  на	  20	  мин.,след	  
което	  се	  връща	  към	  предходните	  настройки.	  

Намалява	  нивото	  на	  шум	  до	  минимум.	  

	  	  	  	  	  	  1)	  Температура	  в	  стаята	  
	  	  	  	  	  	  2)	  Консумирана	  ел.енергия	  
	  	  	  	  	  	  3)	  Самодиагностика,	  кодове	  за	  
грешки	  могат	  да	  се	  изпишат.	  

Таймер	  с	  обратно	  броене	  до	  7	  часа	  може	  да	  бъде	  
настроен.	  Гарантира	  комфортно	  спане,	  променяйки	  
стайната	  температура	  и	  намалявайки	  скороста	  на	  
вентилатора.	  

Изсушава	  кондензатора	  за	  да	  поддържа	  
вътрешното	  тяло	  чисто	  и	  да	  предпази	  от	  развитие	  
на	  мухъл.	  

Поддържа	  дома	  затоплен	  и	  предпазва	  от	  прекомерно	  
охлаждане	  на	  помещенията.Поддържа	  температура	  
от	  10℃	  при	  много	  ниска	  консумация	  на	  ел.енергия	  

Ефективем	  режим	  на	  работа,	  който	  ограничава	  
максималната	  консумирана	  мощност.	  

ECO	  

Мощен	  

Тих	  

Инфо	  

ECO	  SLEEP	  

Почистване	  с	  един	  допир	  

Режим	  Ваканция	  

21 

Това	  дистанционно	  упраление	  се	  
предлага	  към	  висоостенните	  моделиl	  
(Premium-‐Light,	  Cut	  Out,	  Standard)	  и	  всички	  
мултисплит	  стенни	  модели	  като	  стандарт.	  

4-‐3.	  	  Управление	  –	  Със	  седмичен	  таймер	  2	  	  	  

Седмичен	  таймер	  
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Самодиагностика	  	  
Натиснете	  бутона	  [INFO],	  кодовете	  за	  грешки	  
се	  изписват	  на	  LCD	  дисплея	  на	  дист.	  управление.	  
Може	  да	  спести	  едно	  посещение	  на	  сервизната	  
група.	  

Примерен	  код	  за	  грешка	  

01:	  	  
Проблем	  с	  външното	  тяло	  

00:	  	  
Проблем	  с	  
вътрешното	  тяло	  

4-‐4.	  Управление	  –	  Седмичен	  таймер	  3	  

Основна	  причина	   Основна причина 



Ново	  дистанционно	  управление	  -‐	  функции	  
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4-‐5.	  Управление	  –	  Със	  седмичен	  таймер	  4	  	  
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Стар	  модел	   Нов	  модел	  

• 	  Без	  индикации	  на	  Англ.	  
език	  

Трудно	  се	  разпонава,	  
че	  това	  е	  бутона	  [OFF]	  

Трудно	  се	  разпознава,	  	  
кой	  бутон	  Вкл/Изкл.таймера.	  

Трудно	  се	  разбира,	  че	  уреда	  
може	  да	  бъде	  Вкл.с	  натискане	  
на	  бутон	  за	  режим.	  

Нови	  
функции	  

• 	  ECO	  режим	  
• 	  Мощен	  режим	  
• 	  Режим	  Ваканция	  	  	  
(10℃ Отопление)	  
• 	  Индикации	  на	  
Англ.език	  Подбрено	  

управление	  

Нов	  LCD	  

4-‐6.	  	  Управление	  –Опростен	  контролен	  (хипермаркети)	  



След	  
24	  часа	  

JIS	  Z	  2801	  310,000	  бактерии	  
650,000	  	  

(увеличаване)	  
10	  остават	  
(намаляване)	  

Неръждаем	  Обикновен	  

Когато	  бактерия	  попадне	  в	  контакт	  с	  
неръждаемата	  повърхност,	  металните	  
йони	  се	  захващат	  за	  тях	  и	  подтискат	  
тяхното	  действие	  и	  развитие.	  
По	  този	  начин	  бактериите	  се	  
намаляват	  с	  99.99%.	  	  

Антибактериална	  неръждаема	  стомана	  

Антибактериален	  тест	  

Антибактериална	  неръждаема	  стомана	  потиска	  99.99%	  от	  бактериите	  !	  

Бактерия	  Неръждама	  стомана	  

Приложение.	  Неръждаем	  филтър(1)	  Анти-‐бактериален	  ефект	  



×500	  

Неръждаемата	  стомана	  може	  да	  намали	  повече	  от	  половината	  прах	  в	  уреда	  

Тест	  за	  полепване	  на	  прах	  

Теста	  показва,	  че	  51%	  по-‐малко	  прах	  полепва	  по	  
неръждаем	  материал	  отколкото	  по	  пластмаса.	  

По-‐малко	  статично	  електричество	  
Статичното	  електричество	  много	  често	  създадено	  поради	  
търкане	  на	  пластмасови	  повърхности	  и	  преминаващият	  
въздух	  е	  най-‐голямата	  причина	  за	  натрупване	  на	  прах	  в	  
климатика.	  Тестове	  показват,	  че	  неръждаемите	  
повърхности	  почти	  не	  произвеждат	  статично	  
електричество	  по	  време	  на	  работа	  и	  когато	  климатика	  е	  
изкючен.	  

Гладка	  повърхност	  

Съпоставено	  със	  стандартна	  пластмасова	  повърхност,	  
има	  по-‐гладка	  повърхност,	  която	  изцяло	  
предотвратява	  полепването	  на	  прах.	  

Приложение.	  Неръждаем	  филтър(2)	  Без	  прах	  



Неръждаемата повърхност не само предпазва 
филтъра от натрупване на прах, но също така е и 
много по-лесен за почистване. С едно забърсване 
дори със суха кърпа ще премахне праха. 

С неговата гладка повърхност, дори прах който 
съдържа плесен може лесно да бъде 
отстранен. 

Неръждаеми материал в климатиците Hitachi е познат като високоустойчив и с висока хигиена. Широко 
разпространен е в ежедневната употреба, през кухненските съдове, така и през професионалното 
оборудване. 

Прибори Кухненски мивки Кухненски съдове 

Само с ЕДИН замах, че почистите филтъра от прах и лишеи 

Надеждна, Хигиенична и Устойчива функция, професионално изпълнена в 
климатика, на която може да разчитате всеки ден. 

Приложение.	  Неръждаем	  филтър(3)	  Лесен	  за	  почистване	  



Нано	  титанов	  Wasabi	  филтър	  

Wasabi	  дезинфекциращ	  ефект	  

Лютивата	  съставка	  в	  wasabi	  
има	  висок	  антибактериален	  
ефект,	  и	  е	  използвана	  широко	  
като	  основна	  подправка	  за	  
храна	  като	  например	  сурова	  
риба	  за	  суши.	  Новият	  филтър	  
е	  покрит	  с	  частици	  wasabi	  за	  
още	  по-‐силен	  почистващ	  
ефект.	  

Принцип	  на	  действие	  на	  Нано	  титан	  
Филтърът	  е	  натъпка	  с	  невероятно	  малки	  частици	  
Нано	  татан	  (около	  5nm)	  за	  да	  прихване	  всяка	  
бактерия.	  Високото	  насищане	  с	  частици	  
предотвратява	  преминаването	  на	  микроби	  и	  ги	  
дезактивира	  ефективно.	  

Appendix.	  Nano	  Titanium	  Wasabi	  AP	  Filter	  (1)	  
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Катализаотира	  TiO2	  
има	  ефект	  на	  
дезактивиране	  на	  
бактериите	  и	  
обезмирисяване	  



Мощен Антибактериален, Анти алергичен, Намаляващ мухала и миризмите ефект 

Новият	  Нано	  титанов	  Wasabi	  филтър	  от	  Hitachi	  доказано	  
отстанява	  до	  99.99%	  от	  бактериите.	  

Ефективно	  отстанява	  алергение	  като	  домашен	  прах	  и	  
формалдехид,	  който	  може	  да	  причини	  алергии	  като	  Астма.	  

Растежа	  на	  гъбички	  е	  изцяло	  
подтиснат	  за	  да	  дишате	  чист	  въздух	  
и	  да	  предотврати	  появата	  на	  мухъл.	  

Премахва	  82%	  от	  миризмите	  само	  за	  
1	  час!	  

Антибактериален	  

Анти	  алергенен	  

Подтискане	  на	  мухъл	  и	  гъбички	  

Премахване	  на	  миризми	  

Приложение.	  Нано	  титанов	  Wasabi	  филтър(2)	  
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Приложение.	  Ново	  ДУ	  със	  седмичен	  таймер	  

Новото	  безжично	  дистанционно	  управление	  е	  със	  седмичен	  таймер	  Максимално	  6	  ON	  и	  OFF	  таймери	  
могат	  да	  бъдат	  задавани	  за	  всеки	  ден	  от	  седмицата	  от	  Понеделник	  до	  Неделя.	  
Допълнително	  могат	  да	  бъдат	  зададени	  2	  общи	  настройки	  на	  таймера	  –	  например	  за	  летен	  режим	  и	  
зимен	  режим.	  Това	  означава,	  2	  сезона	  X	  6	  настройки/ден	  X	  7	  дни	  могат	  да	  бъдат	  запаметени.	  	  	  

Пример	  за	  настройване	  на	  седмичен	  таймер	  

Седмичен	  таймер	  

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
04:00 ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

06:00
ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

08:00
OFF OFF OFF OFF OFF

10:00 ON	  18

℃

12:00
14:00
16:00

18:00
ON	  20

℃

20:00
ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

ON	  20

℃

22:00
ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

ON	  18

℃

24:00
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Turn	  off	  during	  work	  hours

Turn	  on	  before	  arriving	  at	  home

Decrease	  the	  temperature	  to	  go	  to	  bed

Turn	  off	  during	  night

Turn	  on	  later	  than	  weekdays

Decrease	  
temperature
during	  daytime

Increase	  
temperature
after	  sunset
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Приложение.	  Ново	  ДУ	  със	  седмичен	  таймер(2)	  	  
 	  ECO	  Режим	  
Функция,	  която	  позволява	  ефективна	  работа	  като	  автоматично	  
променя	  зададената	  температура	  и	  ограничава	  максималната	  	  
консумирана	  електрическа	  мощност.	  

 Мощен	  режим	  
Режим	  който	  увеличава	  на	  максимум	  отоплението/охлаждането	  
(увеличава	  оборотите	  на	  компресора	  и	  температурата).	  Гарантира	  
бързо	  охлаждане	  и	  отопление	  в	  продължение	  на	  20	  мин.	  След	  което	  	  
автоматично	  се	  връща	  в	  първоначалните	  настройки.	  

 Режим	  Ваканция	  
Функция,	  която	  предотвратява	  помещението	  да	  се	  охлади	  твърде	  	  
много	  през	  зимата.	  Продълнителноста	  на	  режима	  може	  да	  се	  настрои.	  	  
Например:	  може	  да	  зададете	  продължителност	  от	  30	  дни,	  да	  стартира	  	  
след	  30	  дни,	  след	  което	  се	  връща	  в	  предходния	  режим).	  
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Приложение.	  Ново	  ДУ	  със	  седмичен	  таймер	  (3)	  	  

Ако	  се	  появи	  проблем,	  може	  да	  проветите	  кода	  за	  грешка	  на	  LCD	  дисплея	  на	  	  
Дистанционното	  управление	  и	  бързо	  да	  алармирате	  сервизна	  група.	  

Консумирана	  ел.енергия	  на	  месечна	  база(за	  текущ	  и	  предходен	  месец)може	  да	  се	  провери.	  

Вграден	  датчик	  за	  стайна	  температура	  в	  дистанционното	  управление	  позволява	  
да	  се	  провери	  реалната	  температура.	  

 Индикация	  за	  стайна	  температура	  

 	  Тих	  режим	  

 	  ИНФО	  
С	  бутона	  [INFO],	  “Стайна	  температура”,	  “Консумирана	  ел.енергия”	  и	  	  
“Кодове	  за	  самодиагностика”	  могат	  да	  се	  изпишат	  на	  LCD	  дисплея.	  

 Индикация	  за	  Консумирана	  електро	  енергия	  

 Самодиагностика	  

С	  едно	  натискане	  на	  бутона,	  намалявате	  звука	  на	  климатика,	  като	  	  
намалявате	  и	  оборотите	  на	  вентилатора.	  

 Почистване	  с	  един	  допир	  
Функция,	  която	  поддържа	  климатика	  чист	  и	  предпазва	  от	  създаване	  	  
на	  мухъл,	  чрез	  изсушаване	  на	  кондензатора	  след	  режим	  охлаждане.	  
Препоръчително	  е	  да	  използвате	  тази	  функция	  поне	  веднъж	  в	  края	  на	  
охладителния	  сезон.	  
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 	  ECO	  SLEEP	  Таймер	  
Таймер	  с	  обратно	  отброяване	  може	  да	  бъде	  настроен	  до	  7	  часа.	  	  
Функцията	  създава	  условия	  за	  комфортен	  сън,	  като	  променя	  стайната	  
температура	  и	  режима	  на	  вентилатора.	  
Също	  така	  има	  ефект	  на	  енергоспестяване.	  
 	  Заключване	  на	  режима	  на	  работа	  
Режим	  само	  Отопление	  или	  само	  Охлаждане	  може	  да	  бъде	  заключен,	  както	  от	  дистан-‐	  
ционното	  управление,	  така	  и	  от	  PCB.	  
	  
	  	  	  	  	  	  1.	  	  Заключване	  чрез	  дистанционнот	  управление	  

• 	  Най-‐вече	  за	  пазара	  в	  Северна	  Европа	  
• 	  Клиента	  има	  възможност	  сам	  да	  активира	  или	  дезактивира	  режима	  
• 	  За	  отдадени	  под	  наем	  помещения,	  да	  не	  позволява	  на	  клиентите	  да	  включват	  	  
охлаждане	  през	  лятото	  или	  отоплние	  през	  зимата	  

	  	  	  	  	  	  2.	  	  Заключване	  чрез	  PCB	  на	  вътрешното	  тяло	  
• 	  Най-‐вече	  пригодено	  за	  Франция	  
• 	  Клиента	  няма	  възможност	  сам	  да	  активира	  или	  дезактивира	  режима	  
• 	  За	  изискванията	  на	  френския	  пазар	  	  

Приложение.	  Ново	  ДУ	  със	  седмичен	  таймер	  (4)	  	  




