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Вентилатор Lossnay на Mitsubishi
МОДЕЛ:

VL-100U5-E (с издърпващ се кабел)

VL-100EU5-E (със стенен превключвател)
Инструкции за експлоатация                  За клиентите
Моля, прочетете изцяло тези инструкции, за да се 
осигури безопасна и правилна употреба. 
Преди да продължите с използването, погрижете се да 
прочетете „Предпазни мерки за безопасност“, тъй като 
там ще откриете информация как да работите правилно 
и безопасно с вентилационната система Lossnay. 
Не монтирайте уреда самостоятелно. (Безопасността и 
работата на уреди, монтирани отклиентите, не е гарантирана.)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
сменен от производителя, негов сервизен представител 
или от лице с подобна квалификация, за да се избегне 
възникването на опасност. (Само за VL-100U5-E)
- Обърнете се към търговеца.
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Предпазни мерки за безопасност
Опасностите, създавани от неправилна 
работа, и тяхната тежест са обозначени със 
следните маркери. 

Предупреждение:
Използва се за обозначаване на неправилно 
боравене или неправилна работа на 
продукта, което би могло да доведе до 
фатални последици или тежки наранявания. 

Внимание:
Използва се за обозначаване на неправилно 
боравене или неправилна работа на продукта, 
което ще доведе до нараняване или материални 
щети на дома ви, щети в домакинството и др.

Предупреждение 
- Не режете, не повреждайте и не 

променяйте физически захранващия 
кабел*1, освен това не го подлагайте 
на прекомерно огъване, дърпане, 
усукване или заплитане.
 - Може да повредите кабела, което да 
доведе до пожар или токов удар.

- Не включвайте или изключвайте Lossnay, 
ако има изтичане на запалим газ.
 - Искрите от електрически контакти 
могат да причинят експлозии. Отворете 
прозорец, за да проветрите помещението. 

Забранено

- Не разглобявайте уреда по начини, 
които изискват физическа промяна 
или инструменти.
 - Съществува вероятност от възникване 
на пожар, токов удар или наранявания.

- Не допускайте уредът да се намокри.
 - Съществува вероятност от възникване 
на пожар или токов удар.

- Не свързвайте и не отстранявайте 
захранващия щепсел*1 с мокри ръце.
 - Може да възникне токов удар.

- Използвайте захранване с 
номинално напрежение.
 - Съществува вероятност от възникване 
на пожар или токов удар.

- Проверете дали няма прах по 
захранващия щепсел*1.
 - Наличието на прах по щепсела може да 
причини пожар поради късо съединение.

- Вкарайте щепсела*1 докрай в контакта, 
като се уверите, че не е разхлабен.
 - Разхлабването може да доведе до 
токов удар или пожар.

- Винаги изключвайте прекъсвачите на 
веригата или изваждайте щепсела*1 от стенния 
електрически контакт, преди да изпълнявате 
работи по техническата поддръжка.
 - Ако уредът получава захранване, е 

НЕ 
разглобявайте

Не излагайте 
на вода

Не боравете с 
мокри ръце

Трябва да се 
съблюдават 
дадените 
инструкции.
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възможно да възникне токов удар и 
да бъдат причинени изгаряния.

- Незабавно прекратете използването в 
случай на неизправност или авария.
 - Ако използването на Lossnay 
продължи, това би могло да доведе 
до появата на дим, възникване на 
пожар, токов удар или наранявания.

* Своевременно изключете прекъсвача 
на веригата или извадете щепсела*1 
от стенния електрически контакт. След 
това се свържете с магазина, откъдето 
е закупен, за инспекция и ремонт.

<Примери на неизправност или авария>
 - Перките не се въртят, когато се 
включи захранването.
 - Уредът издава странни шумове или 
вибрира, докато работи.
 - Въртенето на перките е бавно или 
неравномерно. (Двигателите изискват 
периодично техническа поддръжка.)
 - Мирише ви на изгоряло.
 - Стойката на уреда е корозирала или 
повредена.

- Погрижете се входният отвор за 
въздуховода да е разположен така, 
че да не навлизат запалими газове 
или други изгорели газове.
 - Ако навлизащият въздух не е свеж, кислородът 
в помещението може да се изчерпи.

Внимание 
- Не поставяйте оборудване, в което 

се извършва горене, на прекия път 
на въздуха, излизащ от уреда.
 - Непълното горене би довело до злополуки.

- Не използвайте уреда в твърде 
топли зони (40°C или по-висока 
температура), в близост до открити 
пламъци, зони, в които има 
вероятност за наличие на маслен 
дим или където би могъл да влезе в 
контакт с органични разтворители.
 - Съществува вероятност от възникване на пожар.

- Никога не закрепвайте уреда към тавана.
 - Ако уредът падне, може да предизвика 
нараняване.

- По време на работа в уреда се върти 
вентилатор. Никога не пъхайте нищо 
в уреда, когато работи.
 - Това би довело до наранявания.

- Не използвайте уреда в баня или 
други места с висока влажност.
 - Съществува вероятност от възникване на 
токов удар или аварии.

- Поставете външните протектори, 
включени в доставката на уреда.
 - Дъждовната вода, навлизаща в 
уреда, може да доведе до възникване 
на токов удар, пожар или до 
намокряне на вътрешните елементи.

Забранено

НЕ пипай

НЕ използвайте 
в баня или в 
помещение с душ

Трябва да се 
съблюдават 
дадените 
инструкции.

- Ако използвате подвижна стълба 
за извършване на техническата 
поддръжка, погрижете се да я 
поставите на нивото на земята, на 
място, където няма нищо под нея.
 - При падане може да се получат наранявания.

- Когато изпълнявате техническа 
поддръжка на уреда, носете ръкавици.
 - В противен случай може да се получат 
наранявания.

- След техническата поддръжка 
прикрепете отново надеждно частите.
 - Ако уредът падне, може да предизвика 
нараняване.

- Никога не изваждайте електрическия 
щепсел*1, като дърпате за кабела. 
Винаги хващайте самия щепсел.
 - В противен случай може да възникне 
токов удар, късо съединение или пожар.

- Винаги изключвайте прекъсвачите 
на веригата или изваждайте 
щепсела*1 от стенния електрически 
контакт по време на дълги периоди, 
в които уредът няма да се използва.
 - Ако това не се направи, е възможно да 
възникне токов удар от нарушена изолация, 
или пожар поради късо съединение.

- Ако външният въздух е студен, ветровете 
са силни, има силен снеговалеж или дъжд, 
или има мъгла или фин сняг, изключете 
Lossnay и затворете ръчната клапа.
 - Заедно с въздуха в Lossnay биха 
могли да проникнат вода или 
сняг, което да доведе до повреда 
вследствие на атмосферните условия.

- Уредът не трябва да се използва от 
лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени 
способности или които нямат опит и 
познания, освен ако са под надзор или 
са получили надлежните инструкции 
относно използването на уреда, 
дадени от лицето, което отговаря за 
тяхната безопасност. Не трябва да 
се оставят деца без надзор, за да сте 
сигурни, че няма да си играят с уреда. 
(Този уред може да се използва от 
деца над 8–годишна възраст и лица 
с намалени физически, сензорни 
или умствени способности или 
които нямат опит и познания, ако са 
под надзор или са инструктирани 
относно използването на уреда 
по безопасен начин и освен това 
разбират съществуващите опасности. 
Децата не трябва да си играят с 
уреда. Почистването и техническата 
поддръжка от потребителя не трябва 
да се извършват от деца без надзор.)

*1 Отнася се само за VL-100U5-E 
(Lossnay с включващ се в контакта 
захранващ кабел). 
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Кога да се използва уредът
■ Когато работи през зимата, 

Lossnay пренася топлината 
от въздуха в помещение към 
студения въздух навън, като 
подава външния въздух вътре.

Това означава, че когато въздухът навън е с 
температура, по-ниска от около -10°C, върху 
панела или вътрешността на уреда може да се 
образува кондензация или скреж.

Тъй като образуването на кондензация и 
скреж се променя при незначителни промени 
в условията (влажност в помещението, 
въздушен поток и др.), превключете режимите 
на работа или временно спрете уреда в 
зависимост от условията.

■ Проверете дали уредът е монтиран 
правилно, преди да пристъпите 
към употребата му.

- Монтиран ли е Lossnay на стена?
 - Lossnay е предназначен за монтиране само 
на стена. Ако се монтира на таван, може да 
падне.

- На външната стена монтиран ли е 
специалният външен протектор?
 - Ако протекторът не е монтиран, в уреда 
може да проникнат вятър и дъжд и да го 
повредят.

■ Спазвайте следните предупреждения, 
когато използвате Lossnay.

- Не поставяйте предмети около уреда.
 - Те може да блокират изходните и входните 
въздушни отвори или да попречат на 
обслужването.
 - Може също така да ви пречат да стигнете до 
стенния електрически контакт (за модели с 
включване в контакта).

- Когато директно под уреда се намира 
предмет (като полица с книги или шкаф 
с чекмеджета), ориентирайте отвора с 
жалузи хоризонтално.
 - В противен случай може да се получи късо 
съединение.
 - Към предмета може да духа вятър и да го 
замърси.

Най-малко на 5 cm

Най-малко на 10 cm

Най-малко на 5 cm

Нищо отпред
Най-малко на 5 cm

- Не използвайте аерозолни спрейове 
(например спрейове срещу насекоми, 
спрейове за коса или почистващи 
препарати) директно върху уреда.
 - Панелът може да се деформира, да се 
намали устойчивостта му или да се повреди.

- Не поставяйте препятствия върху панела.
 - Те може да възпрепятстват правилната 
вентилация.

- Не дърпайте кабела по диагонал (само за 
VL-100U5-E).
 - Уредът няма да работи правилно. 

- В следните случаи спрете Lossnay и 
затворете клапата му.
 - Ако външният въздух е студен, вятърът е 
силен, има силен снеговалеж или дъжд, 
има гъста мъгла или вали фин сняг. (Заедно 
с въздуха в Lossnay може да проникнат 
вода или сняг, което да доведе до повреда 
вследствие на атмосферните условия.)
 - По време на почистване и инспекции

(Временно спрете Lossnay и възобновете 
работата му по-късно.)

■ Mitsubishi препоръчва Lossnay да се 
монтира на разстояние от леглото.
Ако уредът е твърде близо, може да чувате 
работните шумове или да усещате потока 
студен въздух, докато сте в леглото.

■ В уреда може да проникнат насекоми, 
които са по-малки от отворите на 
решетката на външния протектор.

■ Двигателят и въздушният филтър 
изискват периодична техническа 
поддръжка (смяна).
Периодите на смяна ще са различни в 
зависимост от честотата на употреба.
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Наименование на частите

Преди да стартирате Lossnay
Подготовка за включване на 
захранването
1. Включете прекъсвача на веригата на 

разпределителното табло.

2. Включете щепсела в стенния електрически 
контакт. (само за VL-100U5-E)

Прекъсвач

Щепсел

Функции
Вентилатор Lossnay от Mitsubishi
Работа на Lossnay
Lossnay извежда замърсения въздух от 
помещението навън (изсмуква го) и подава в 
помещението чист външен въздух (осигурява 
подаване на въздух).

Когато уредът подава въздух, той затопля 
външния въздух приблизително до 
стайна температура (функционира като 
топлообменник).

* Lossnay не е климатик. Той е вентилатор, 
който обменя топлина, докато вентилира.

 Тъй като той не само отвежда въздуха от 
помещението навън, а също и подава свеж 
въздух вътре, той работи ефективно в 
добре уплътнени домове.

 Тъй като е топлообменник, той осигурява 
затопляне и охлаждане при по-ниски 
разходи от вентилаторите, които просто 
изсмукват въздуха.

 Вградените филтри намаляват 
количеството прах, полени и други частици, 
навлизащи в къщата с външния въздух. 

 За да предотвратите замръзване или 
повреда на сърцевината Lossnay, спрете 
уреда, ако температурата навън спадне 
под -10°C и ако влажността в помещението 
се повиши над 40%. (Другите условия за 
температурата и влажността се базират на 
данните в таблица 1, които са справочни.)
Таблица 1 

Температура отвън (°C) -10 -15 -20 -25

Вътрешна
Температура (°C) 20 20 20 15

Влажност (%) 40 35 30 30

Филтър за 
изсмуквания въздух

Филтър за външния 
въздух  

Рамка на 
филтъра

Сърцевина Lossnay 
(топлообменник)

Ръкохватка на сърцевината
Отвор с жалузи Панел

Ръчка на клапата

Щепсел 
(Само за VL-100U5-E)

Издърпващ се кабел 
(Само за VL-100U5-E)
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Ако към вас духа студен въздух
Ако директно към вас духа студен въздух, 
завъртете отвора с жалузи към себе си, за да 
промените посоката на въздушния поток от 
вертикална към хоризонтална.(Преместете 
ръчно.)

Отвор с жалузи
Отвор с жалузи

Отвор с жалузи

Посока на въздуха 
(в хоризонтално 
положение)

Посока на въздуха (във вертикално положение)

Начин на работа
Бележка
 - В следните случаи спирайте Lossnay и 
ръчно премествайте ръчката на клапата в 
крайна лява позиция (позиция Затворено), 
за да затворите клапата.
 - Ако външният въздух е студен, вятърът е 
силен, има силен снеговалеж или дъжд, 
има гъста мъгла или вали фин сняг. (Заедно 
с въздуха в Lossnay може да проникнат 
вода или сняг, което да доведе до повреда 
вследствие на атмосферните условия.)
 - По време на почистване и инспекции

1. Плъзнете ръчката на клапата в позиция 
Отворено.

Бележка
 - Погрижете се ръчката на клапата да се 
намира в позиция Отворено и след това 
включете уреда.

За VL-100U5-E
2. Превключване на режимите на работа 

(въздушния поток)

Издърпайте кабела, за да превключите от 
ВИСОКО на НИСКО и на Изкл.

Режим на работа ВИСОКО   Режим на работа НИСКО          Изкл.
(Индикаторът за начина на работа свети.)                 (Индикаторът за начина  
                    на работа изгасва.)

За VL-100EU5-E
2. Използване на превключвателите за 

управление.

* Превключвателите показани по-горе, са само 
пример. Начинът на работа и индикаторите 
може да се различават в зависимост от 
монтираните превключватели.

Затворено

Отворено

Отворено Затворено

Ръчка на клапата
Издърпващ се кабел (само за VL-100U5-E)

Превключвател 
на захранването 
(Вкл./Изкл.)

Превключвател на 
въздушния поток 
(висока/ниска скорост 
на вентилатора)
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3. Извадете сърцевината Lossnay.
Натиснете зъбеца на ръкохватката на 
сърцевината Lossnay и издърпайте 
ръкохватката към себе си, за да извадите 
сърцевината.

4. Извадете филтъра за външния 
въздух.

1) Натиснете зъбеца на рамката на филтъра, 
издърпайте филтъра към себе си, за да 
извадите рамката му от основното тяло.

2) Извадете филтъра за външния въздух от 
рамката му.

5. Почистване
Почистване на филтъра за външния 
въздух
Отстранете праха с прахосмукачка. 

Когато филтърът е силно замърсен, 
натиснете и измийте филтъра със студена 
или топла вода (40°C или по-малко), а след 
това го оставете да изсъхне на въздух.

Сърцевина 
Lossnay

Ръкохватка на 
сърцевината Зъбец

Филтър за 
външния въздух

Рамка на филтъра
Зъбец

Прахосмукачка

Филтър за 
външния въздух

Техническа поддръжка
За да удължите живота на Lossnay, 
почиствайте всички натрупани замърсявания 
и прах върху филтъра за изсмуквания въздух 
и филтъра за външния въздух най-малко 
веднъж на всеки шест месеца.

Предупреждение:
 - Винаги изключвайте прекъсвачите на веригата 
или за VL-100U5-E, изключвайте щепсела 
от стенния електрически контакт, преди да 
извършвате работа по техническата поддръжка.
 - Ако уредът получава захранване, е 
възможно да възникне токов удар и да бъдат 
причинени изгаряния.

Внимание: 
 - Когато извършвате техническа поддръжка 
на уреда, носете ръкавици.
 - В противен случай може да се получат 
наранявания.

 - Ако използвате подвижна стълба, погрижете 
се да я поставите на нивото на земята, на 
място, където няма нищо под нея.
 - При падане може да се получат наранявания.

Отстраняване и почистване на 
филтрите и сърцевината Lossnay
1. Изключете захранването

1) Изключете Lossnay.

2) Винаги изключвайте прекъсвачите на 
веригата или за VL-100U5-E изключвайте 
щепсела от стенния електрически контакт.

2. Отворете панела.
Отворете го добре, докрай.

Прекъсвач

Щепсел

Панел



Bul-7

Б
ъ
лгарски

Бележка
 - Не мийте филтъра, както е показано по-долу, 
в противен случай той може да се изкриви.
 - Не мийте филтъра с гореща вода.
 - Не мийте филтъра, като го търкате или стържете.
 - Не стискайте и не извивайте филтъра.

Смяна:
Филтърът е консуматив. 
Препоръчваме ви да го смените с резервен 
филтър (P-100F5-E), след като сте го мили 
вече четири пъти.

Почистване на филтъра за 
изсмуквания въздух
Използвайте прахосмукачка, за да почистите 
праха.

Бележка
 - Не притискайте проводници, отвертки 
или твърди накрайници на прахосмукачки 
към повърхността на филтъра за 
изсмуквания въздух. (В противен случай 
може да повредите филтъра.)

Почистване на сърцевината Lossnay
Почиствайте сърцевината Lossnay най-
малко веднъж годишно.
Използвайте прахосмукачка, за да почистите 
праха от повърхността.

 - Внимателно почистете повърхността с 
тънкия накрайник на прахосмукачката.

Прахосмукачка

Филтър за 
изсмуквания 
въздух

Прахосмукачка

Сърцевина Lossnay

Бележка
 - Не излагайте сърцевината Lossnay на вода, 
химически вещества или летливи разтвори.
 - Не дръжте сърцевината Lossnay близо 
до открит пламък.
 - Не притискайте проводници, 
отвертки или твърди накрайници на 
прахосмукачки към повърхността.

6. Разглобяване и проверка след 
техническа поддръжка

Монтирайте филтъра и сърцевината Lossnay по 
обратния ред на процедурата по демонтиране.

Внимание
- След техническата поддръжка 
прикрепете отново надеждно частите.
 - Ако уредът падне, може да предизвика 
нараняване.

1. Монтиране на филтъра за външния 
въздух. (Вижте стр. 5.)
 -  Поставете филтъра за външния въздух 
в рамката и го монтирайте в основното 
тяло. (Внимавайте да не объркайте 
горната с долната страна.)

2. Монтиране на сърцевината Lossnay.
(1) Окачете центъра на долната част на 

сърцевината Lossnay към захващащото 
приспособление на основното тяло.

(2) Натиснете горната част на ръкохватката на сърцевината 
към основното тяло, докато чуете щракване.

Бележка
 - Уверете се, че централните захващащи 
приспособления от горната и от долната 
страна на ръкохватката и двата края на 
сърцевината са вмъкнати докрай.

Сърцевина Lossnay

Основно тяло

Захващащо приспособление на основното тяло

Ръкохватка на 
сърцевината

Горна част на ръкохватката 
на сърцевината

Основно тяло

Сърцевина Lossnay

Панел
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Отстраняване на неизправности 
Проверете уреда, ако възникне някой от следните проблеми. Ако проблемът не е посочен по-долу 
или се прояви отново след инспекцията, изключете прекъсвача на веригата в разпределителното 
табло или за VL-100U5-E изключете щепсела от стенния електрически контакт и след това се 
свържете с вашия търговец.

Модел Проблем Причина Проверете следното Стр.

VL-100U5-E
VL-100EU5-E

Уредът не работи. Не се подава захранване към 
основното тяло.

Проверете щепсела. (Само за VL-100U5-E)
Проверете дали е задействал някой 
прекъсвач.
Проверете дали има повреда в захранването.

4

Уредът издава по-силни 
звуци.
Уредът издава шум.

Панелът или филтърът за 
външния въздух не е закрепен 
надеждно.

Закрепете отново панела или филтъра. 7

Филтърът за външния въздух или 
филтърът за изсмуквания въздух 
е запушен.

Почистете филтъра. 6

Студено е и клапата не се 
движи.

Температурата на въздуха отвън, 
температурата и влажността на 
вътрешния въздух може да са 
причинили замръзване на клапата 
на място.

Изключете Lossnay, докато 
температурите отвън се покачат, и след 
това възобновете работата.

—

От уреда влиза по-малко 
въздух от нормалното.

Филтърът за външния въздух или 
филтърът за изсмуквания въздух 
е запушен.

Почистете филтъра. 6

Подаваният въздух е 
студен.

Температурата на външния въздух 
е спаднала.

Изключете временно уреда и затворете 
клапата в зависимост от ситуацията.
Друг вариант е да смените посоката на 
отвора с жалузи.

5

От уреда не влиза въздух.
От уреда не влиза много 
въздух.

Lossnay е топлообменящ вентилатор, поради което обемът въздух ще бъде 
по-малък от този при стандартен вентилатор. Това е нормално. —

Клапата е затворена. Отворете клапата. 5
Уредът издава силни звуци. Клапата е затворена. Отворете клапата. 5

Панелът няма да се 
затвори.

Сърцевината Lossnay или 
филтърът за външния въздух не 
са монтирани правилно. (Има 
компонент, който не е в правилната 
позиция или е вмъкнат наопаки.)

Монтирайте компонента правилно. 7

VL-100EU5-E
Начинът на работа не 
съответства на стенния 
превключвател.

Неправилно електрическо 
свързване. Обърнете се към търговеца. —

3. Затворете панела.
Залюлейте панела, за да се затвори, при 
което ще чуете щракване.

4. Включете прекъсвача на веригата или за 
VL-100U5-E включете щепсела в стенния 
електрически контакт.

5. Включете захранването.
6. След повторното сглобяване проверявайте 

следното.
 - Надеждно ли са закрепени филтрите и 
панелът?
 - Издава ли уреда странни звуци?
 - Вдухва ли уредът въздух? (Проверявайте 
уреда, когато работи. Клапата трябва да е 
отворена.)

Почистване на панела/основното тяло
Ако панелът или основното тяло се замърсят, 
изтрийте ги с добре изцедена кърпа, напоена 
в разтвор на неутрален почистващ препарат 
и хладка вода (40°C или по-малко), след това 
изтрийте с чиста кърпа, за да отстраните 
следите от препарата.

Бележка
 - Използването на някой от следните разтвори 
при техническата поддръжка може да 
деформира, намали устойчивостта или 
обезцвети компонентите на Lossnay.
 - Разредител за боя, спирт, бензен, бензин, 
керосин, аерозолни спрейове, алкални 
почистващи препарати, кърпички, напоени с 
химикали или съдържащи абразивни почистващи 
препарати, например миещи препарати

 - Почистете праха от щепсела. (Само за 
VL-100U5-E)
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 - Ако чуете странни звуци, ако не се вдъхва 
въздух или ако нещо друго не е наред, 
изключете електрозахранването на системата 
и се свържете с търговеца. Консултирайте се 
с търговеца относно цените за инспекция или 
ремонт на системата.

Консултирайте се с търговеца относно 
следпродажбеното обслужване, 
осигурявано за този продукт Lossnay.

Следпродажбено обслужване

Спецификации

Модел
Захранващо 
напрежение 

(V)
Честота 

(Hz)
Скорост на 

вентилатора
Консумирана 

мощност 
(W)

Дебит на 
въздуха 
 (m3/ч)

Ефективност на 
температурния 

обмен (%)
Шум 
(dB)

Тегло 
(kg)

VL-100U5-E

VL-100EU5-E

220 50
ВИСОКО 30 100 73 36,5

7,5

НИСКО 13 55 80 24

230 50
ВИСОКО 31 105 73 37
НИСКО 15 60 80 25

240 50
ВИСОКО 34 106 72 38
НИСКО 17 61 79 27

220 60
ВИСОКО 34 103 73 38
НИСКО 17 57 80 25

* Стойностите за шума могат да бъдат по-високи от посочените тук в зависимост от конструкцията на 
помещението.
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