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Інформація з безпеки 
Частини кондиціонерів перебувають під високою напругою і тиском, тому їх монтаж і 

обслуговування є небезпечною роботою. Роботи з монтажу, обслуговування та ремонту повинні 

виконуватись тільки підготованим, кваліфікованим персоналом. Дотримуйтесь усіх заходів безпеки 

під час роботи із пристроями цього типу. 

 

 

Перед виконанням робіт із обслуговування пристрою, вимкніть напругу 

живлення. Монтаж пристрою повинен відповідати «Правилам монтажу 

електричних пристроїв». 
  
 

 

Заміна ушкоджених кабелів повинна проводитися постачальником пристрою. 

Вимикаючий пристрій повинен мати зазор не менш 3 мм. 

 

 
 

 Примітка 

Дотримуйтесь наступних умов монтажу, відповідно до Директиви ЕМС 89/336/ЕЕС, щоб уникнути 

електричних перешкод під час роботи компресора: 

1. Для кондиціонера потрібна окрема електропроводка від розподільного щитка. 

2. Не рекомендується підключати до лінії електроживлення кондиціонера ніяких інших пристроїв. 

3. За більш докладною інформацією про умови монтажу та обмеження у підключенні 

кондиціонера просимо звертатися до організації-постачальника електрики. 

4. Точні електричні характеристики кондиціонера зазначені на заводській табличці. 

5. З усіх питань звертайтеся до постачальника кондиціонера. 

 

Інформація з монтажу 
• Щоб правильно змонтувати пристрій, спочатку прочитайте цю інструкцію. 

• Встановлювати кондиціонер повинен кваліфікований працівник. 

• Встановіть внутрішній блок і його трубопровід як можна точніше згідно з цією інструкцією. 

• Закінчивши встановлення пристрою, увімкніть напругу тільки після перевірки якості монтажу. 

• У ході вдосконалення продукту, можуть виникати невідповідності між інструкцією і реальним 

виробом.  

  

 Попередження 
1. Спочатку підключіть кабелі електроживлення для зовнішнього блоку, потім - 

для внутрішнього блоку. Забороняється включати блоки до повного 
підключення електричної частини та фреонових магистралей. 

2. Дотримуйтесь цієї інструкції під час монтажу внутрішнього та зовнішнього 
блоків, фреонових магістралей. 

3.        Не встановлюйте пристрій у наступних місцях, де на нього можуть впливати: 
а) масла і мастила; 
б) солі; 
в) висока температура; 
г) легкозаймисті, вибухонебезпечні гази й рідини; 
д) потужні радіопередавачі, генератори високої частоти, бездротове облад-

нання зв’язку, зварювальні агрегати, медичне устаткування; 
е)  інші особливі умови навколишнього середовища. 

4. Не встановлюйте пристрій у сушильному приміщенні. 
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Порядок монтажу. 

1. Виберіть місце. 

2. Змонтуйте внутрішній блок (охолоджувач у центральному кондиціонері). 

3. Змонтуйте зовнішній блок. 

4. Змонтуйте фреонові магистралі. 

5. Підключіть дренажний шланг для конденсату. 

6. З'єднаєте проводи. 

7. Перевірте роботу пристрою. 

 

Вибір місця для монтажу 
 

 
 

Перед монтажем 

1. Виберіть належний засіб для транспортування й перенесення. 

2. Транспортуйте пристрій в оригінальній упаковці. 

3. Заземліть відповідно до діючих вимог, якщо кондиціонер встановлюється на металічній поверхні. 

 

1. Зовнішній блок. 

 Чи достатньо місця для монтажу і обслуговування? 

 Чи немає перешкод для випуску і забору повітря? Чи не відкрите місце для сильного вітру? 

Якщо місце вітряне, монтуйте блок паралельно до стіни і встановіть захисні екрани від вітру. 

 Це повинно бути сухе і добре провітрюване приміщення. 

 Тримач повинен бути плоским і горизонтальним. Не вібрувати та не створювати шуму.  

 Змонтуйте блок таким чином, щоб шум від його роботи і гаряче повітря, що випускається, не 

створювали незручностей для сусідів. 

 Чи не виділяється де-небудь легкозаймистий газ?  

 Чи легко монтуються сполучні трубки і кабелі?  

 За можливості, не встановлюйте у сонячному місці. 

 За потреби, змонтуйте жалюзі, що не перешкоджають випуску повітря.  

 У режимі обігріву із зовнішнього блоку дренується вода. Вона не повинна створювати 

незручностей для людей або будинку. 

 Виберіть місце, куди не задуває сніг, листя або інше сміття. Важливо пам'ятати, що при 

поганому повітряному потоці, у зовнішньому блоці знижується потужність охолодження або 

обігріву. 

  

 Попередження 
        Не встановлюйте пристрій у наступних місцях, де на нього можуть впливати: 

а) масла і мастила; 
б) солі; 
в) висока температура; 
г) легкозаймисті, вибухонебезпечні гази й рідини; 
д) кислотні й лужні виділення; 
е) у кухонних приміщеннях; 
є) потужні радіопередавачі, генератори високої частоти, бездротове обладнання зв'язку, 

зварювальні агрегати, медичне устаткування; 
ж) високі коливання напруги; 
з) у транспортних засобах; 
и) інші особливі умови навколишнього середовища. 
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Монтаж зовнішнього блоку  
 

 
 

 
 

Простір, необхідний для встановлення та технічного обслуговування 

По можливості, усуньте всі перешкоди поруч із агрегатом, щоб уникнути поганої роботи 

кондиціонера через недостатню циркуляцію повітря. 

Мінімальна відстань між зовнішнім блоком і перешкодами, зазначена на монтажній схемі (див. рис. 

2 і 3), не означає, що така ж відстань застосована й у тому випадку, коли відчувається недостача 

повітря. Залишайте незакритими дві із трьох сторін А,  В і С.  

 

 
  

 Попередження 
• Місце, у якому встановлюється агрегат, має бути захищене від прямих сонячних променів 

або інших джерел тепла. 
• Обов’язково захистіть агрегат козирком. 
• У місцях на морському узбережжі або на великій висоті, де дме сильний вітер, 

встановлюйте зовнішній блок паралельно до стіни. Так Ви гарантуєте його нормальну 
роботу. За необхідності використовуйте захисний екран від вітру. 

• Не допускайте задування сильного вітру у зовнішній блок (див. рис. 1). 
• Встановлюйте зовнішній блок якнайближче до внутрішнього блоку. 

С
и

л
ьн

и
й

 в
іт

ер
 

Рис. 1 

Рис. 2 Рис. 3 
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Необхідна мінімальна відстань між двома блоками ККБ - 600 мм. 

 
 

Підйом і встановлення 
• Так як центр ваги агрегату не збігається з його фізичним центром, будьте обережні під час його 

підйому за допомогою строп. 

• Не піднімайте зовнішній блок, тримаючи його за отвори для забору/видування повітря, тому що 

вони при цьому можуть деформуватися. Не доторкайтеся до вентилятора руками або іншими 

предметами. 

• Не нахиляйте агрегат під кутом більше 45° і не кладіть його набік. 

• Надійно прикрутіть гвинтами ніжки агрегату, щоб уникнути його падіння під час сильного вітру 

або землетрусу. 

• Зробіть бетонну основу (див. рис. 3). 
 

Монтаж сполучних трубок 

 
 

 
 

Монтаж 
Відміряйте довжину сполучних трубок і вкладайте їх відповідно до нижченаведених інструкцій. 

1) Спочатку підключіть внутрішній, потім зовнішній блок.  

• Правильно згинайте трубки. Не пошкодьте їх.  

  

 Попередження 
• Не допускайте, щоб під час встановлення в трубопровід потрапляло повітря, пил або інші 

забруднення. 
• Не прокладайте сполучну трубку доти, поки не змонтовані внутрішній і зовнішній блоки. 
• Сполучна трубка завжди повинна бути сухою, не допускайте потрапляння в неї вологи під час 

монтажу. 
 

 Попередження 
Переконайтеся, що різниця висот між внутрішнім і зовнішнім блоками, довжина сполучних 
трубок і кількість колін відповідають даним вимогам: 

Модель  18К 24К 36К 48К 60К 

Максимальна довжина m 25 25 30 50 50 

Максимальна різниця  висот m 15 15 20 25 25 

Якщо різниця висот перевищує 10 м, зовнішній блок слід встановити вище відносно 
встановлення внутрішнього блоку. Мінімальна допустима відстань між блоками: 18К-24К 3м, 
24К-60К 5м. 

Рис. 4 
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2) Запірний клапан зовнішнього блоку повинен бути повністю до упору закручений (оригінальне положення). 

Щоразу при підключенні трубок, спочатку послабте і відкрутіть гайку запірного клапана і негайно 

(протягом 5 хв.) підключіть трубку. Якщо гайки залишаться незакрученими, у систему сполучних трубок 

може потрапити пил або інші забруднення і викликати несправність. Продуйте сполучні трубки 

холодоагентом R410а. 

3) Підключивши трубки до внутрішнього блоку, вилучіть повітря із системи сполучних трубок. Закрутіть 

гайки в місцях з'єднань. 

 
 
 Примітки щодо згинання трубок 

• Кут вигину не повинен перевищувати 90
о
. 

• Бажано, щоб коліно встановлювалося всередині трубки, що згинається. Чим більший вигин коліна, 

тим краще. 

• Не згинайте трубку більше трьох разів.  
 

Згинання тонких (9,5 мм) сполучних трубок 
• Коли робите коліно, виріжте необхідну частину ізоляційної поверхні трубки, що згинається. 

• Потім оголіть трубку (після того, як зробите коліно, необхідно обклеїти трубку липкою стрічкою). 

• Щоб трубка не ламалася і не деформувалася, робіть вигин трубки якомога більшим. 

• Якщо радіус вигину трубки невеликий, використовуйте трубозгинач. 
 

Використання мідної трубки 
• Якщо Ви придбали мідну трубку (товщиною більше 9 мм), використовуйте відповідний ізоляційний 

матеріал. 
 

Прокладання трубок 
• Просвердліть в стіні отвір, потім вмонтуйте арматуру такого ж діаметру, що й трубка, яка 

прокладається в стіну, і заізолюйте. 

• Надійно обв'яжіть сполучну трубку із проводами клейкою стрічкою. Труби не повинні контактувати 

с повітрям, інакше можливо утворення конденсату. 

• Просуньте обв'язану сполучну трубку з боку вулиці через прокладену в стіні трубу. Будьте обережні, 

намагайтеся не пошкодити трубопровід під час його прокладки. 

 З'єднайте трубки. 

  

 Попередження 
• Змажте обидва конусоподібні кінці трубки мастилом для холодильних пристроїв, вручну закрутіть 

гайки (на 3-4 оберти), до упору. 
• Під час з'єднання і роз'єднання трубок обидві кінцеві гайки слід повертати одночасно. 
 

Рис. 5 Рис. 7 Рис. 6 

Вирівняйте  
кінці 
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Прикручування гайок 
•  Прокладіть сполучний трубопровід у належному положенні, прикрутіть гайки вручну, а потім - 

гайковим ключем (див. рис. 10). 

1. Відріжте трубку труборізом. 

2. Надягніть на трубку конусну гайку й розширте кінець трубки. 
 

Зовнішній 

діаметр (мм) 

А (мм) 
 

 
 

Мін. Макс. 

6.4 8.3 8.7 

9.5 12.0 12.4 

12.7 15.4 15.8 

15.9 18.6 19.1 

19.1 22.9 23.3 
 

 
 

Кількість холодоагенту, необхідного для доповнення 
Диаметр труб (мм) 

(рідинна труба) 
Дросселюючий пристрий у 

внутрішньому блоку 
Дросселюючий пристрий  у 

зовнішньому блоку 

¤ 6,35 (0,022кг/м) х (L-5) (0,011кг/м) х (L-5) 

¤ 9,53 (0,060кг/м) х (L-5) (0,030кг/м) х (L-5) 

¤ 12,7 (0,110кг/м) х (L-5) (0,060кг/м) х (L-5) 

¤ 15,9 (0,170кг/м) х (L-5) (0,085кг/м) х (L-5) 

¤ 19,0 (0,250кг/м) х (L-5) (0,125г/м) х (L-5) 

• Запишіть, яка кількість холодоагенту повинна бути у Вашому кондиціонері, і збережіть запис для подальшого технічного обслуговування.  

 Попередження 
Занадто великий момент стяжки зіпсує арматуру, а занадто малий – призведе до витоку. Визначте крутний момент 
за таблицею. 

Розмір трубки  Крутний момент 

6.4 15-16 Нм (153-163 кгс/см) 

9.5 25-26 Нм (255-265 кгс/см) 

12.7 35-36 Нм (357-367 кгс/ см) 

15.9 45-47 Нм (459-480 кгс/ см) 

19.1 65-67 Нм (663-684 кгс/ см) 

 

 
 

Рис. 8 

Рис. 9 

Рис. 10 
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Видалення повітря за допомогою вакуумного насоса 
(див. технічні параметри в інструкції до пристрою). 

Ціль вакуумування – вилучити повітря і вологу зі сполучних трубок. За умови атмосферного тиску, 

температура кипіння води становить 100°С. За умови зниження тиску в трубках, знижується і температура 

кипіння, а коли вона падає нижче температури навколишнього середовища, рідина в трубках закипає і 

випаровується. 

1. Відкрутіть і вилучіть заглушки сервісних портів і з'єднаєте шланг колектора зі сполучним 

елементом, для технічного обслуговування зовнішнього блоку (переконайтеся, що в кондиціонері 

закрито обидва запірні клапани). 

2. З'єднаєте сполучний елемент шланга, з вакуумним насосом. 

3. Повністю відкрийте важіль колектора Lо. 

4. Увімкніть вакуумний насос. На початку роботи насоса закрутіть вентіль сполучного елементу для 

технічного обслуговування, щоб перевірити, чи попадає повітря всередину (при цьому змінюється 

звук насосу і вказівник індикатора виміру складу суміші падає нижче нуля). Потім прикрутіть гайку. 

5. Після завершення роботи насоса, повністю закрийте важіль колектора Lо і вимкніть вакуумний 

насос. 

•  Якщо насос працював більше 15-ти хвилин, перевірте, щоб стрілка універсального 

багаторівневого датчика вказувала на 1,0x10-5 Па (-76 см рт. ст.). 

6. Відкрутіть і вилучіть кришки сервісних портів, відкрийте сервісні порти, потім закрийте їх 

заглушками. 

7. Від'єднайте шланг від сполучного елемента та закрийте заглушками. 

Якщо протягом 2 год. тиск всмоктування не досягає -755 мм рт. ст., це означає, що в трубках 

ще залишилася волога, або що вони втратили герметичність. Усуньте негерметичні місця і 

вакуумуйте ще близько години. 

 

 

 

 
  

 Попередження 

Перед пробним тестуванням роботи кондиціонера, всі запірні клапани повинні бути відкриті. У 
кожному зовнішньому блоці кондиціонера є два різні за розміром запірні клапани: запірний клапан Lo і 
запірний клапан Ні (див. рис. 12). 

 
 

Рис. 11 

Рис. 12 
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Перевірка на витік 

Перевірте всі сполучні елементи за 

допомогою детектора витоку або 

мильної води (див. рис. 13). 

 

На малюнку 13: 

А запірний клапан Lо 

В запірний клапан Нi 

С, D елементи підключення 

сполучних трубок до внутрішнього 

блоку. 

 
 

Щоб забезпечити бездоганну роботу пристрою, на зворотній трубці низького тиску слід змонтувати 

фільтр вологості! 
 

Ізоляція 
• Обов'язково закрийте ізоляційним матеріалом усі відкриті сполучні елементи муфти трубки і 

частини трубок охолодження з боку рідини і газів. Перевірте, щоб не залишилося зазорів. 

• Якщо ізоляція не встановлена повною мірою, це може призвести до утворення на них 

конденсата.  
 

Монтаж дренажу зовнішнього блоку. 
Якщо кондиціонер працює і в режимі обігрівання, необхідно змонтувати наконечник і шланг для 

конденсату від зовнішнього блоку. Наконечник встановлюється в отвір у нижній частині зовнішнього 

блоку і фіксується поворотом на 90°. До нього підключається дренажний шланг. 

 
  

Рис. 13 

Рис. 14 
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З'єднання проводів 

 
 

1. Номінальні потужності охолодження наведені за наступних умов: 

температура приміщення 27°С, відносна вологість 50%, вулична температура +35°С. 

2. Номінальні потужності обігріву дані за наступних умов: 

температура приміщення 20°С, вулична температура +7°С, відносна вологість 90%. 

3. Довжина сполучних трубок - 8 м (по горизонталі). 

4. Рівень шуму, виміряний у реальному приміщенні, може відрізнятися від даного рівня, виміряного в 

безеховій камері. 

У зв'язку з постійним удосконаленням пристроїв, вищенаведені дані можуть відрізнятися від реальних 

характеристик кондиціонера, тому слід керуватися даними, зазначеними на заводській табличці виробу. 
 

Зняття захисної кришки. 
Відкрутіть гвинти захисної кришки і штовхайте її в напрямку стрілки. Не подряпайте поверхню. Пристрої з 

малою потужністю обладнанні маленькою захисною кришкою збоку. Клеми для підключення кабелів 

знаходяться під кришкою. 

 

 
 

 Попередження 
1. Кондиціонер повинен бути забезпечений окремим джерелом живлення, а напруга 

повинна бути номінальною. 
2. Живлення кондиціонера повинне бути із проведенням заземлення, з'єднаним із 

проводом заземлення електроживлення внутрішнього та зовнішнього блоку. 
3. Робота із прокладання електропроводки повинна виконуватися тільки кваліфікованим 

персоналом та у відповідності зі схемою електричного ланцюга. 
4. Вимикаючий пристрій, у якому контакти повинні бути з повітряним зазором у всіх 

активних провідниках, необхідно в електропроводці змонтувати в порядку, 
встановленому національними правовими актами щодо електромонтажу. 

5. Перевірте, чи правильно прокладені силовий кабель і сигнальний кабель. Таким чином 
вдасться уникнути перешкод і їх контактів зі сполучною трубкою або запірною 
арматурою. 

6. За необхідності, подовжте провід проводом такого ж типу і належної довжини. 
7. Не вмикайте напругу доти, поки добре не перевірите електропроводку після її 

підключення. 
 
 

Рис. 15 

Сполучний елемент 

Захисна кришка 
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1. Технічні специфікації  
Модель  NU18AН1f NU24AH1f NU36AH3f NU48AH3f NU60AH3f 

Напруга, частота, кількість фаз В – Фаза – Гц 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 

Максимальна потужність Вт 2950 3450 4950 6300 7500 

Максимальний струм А 15 18 10,0 10,9 12,6 

Потужність 

охолодження/обігрів 

Вт 5280/5860 7030/7620 10550/11720 14100/15240 17600/19100 

Компресор  

Тип  ROTARY ROTARY Scroll SCROLL SCROLL 

Виробник  GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA SANYO SANYO SANYO 

Потужність Бте/год 18697 24498 33438 48109 55956,8 

Масло мл ESTER OIL  

VG74, 750 

ESTER OIL  

VG74/950 

FV68S/1700 FV68S 1700 FV68S, 1700 

Зовнішнього блоку  

Повітряний потік м
3
/год 2400 2700 5500 6200 6500 

Рівень шуму ДБ(А) 54 55 57 59 59,3 

Габарити (Ш*Г*В) мм 760x285x590 845x320x700 990x345x965 900x350x1170 900x350x1170 

Закриваючі панелі  (Ш*Г*В) мм 887x355x645 965x395x755 1120x435x1100 1032x443x1307 1032x443x1307 

Нетто /Вага кг 37/39 48/54.5 81/92 96/106 97/108 

Холодоагент тип  R410А R410А R410А R410А R410А 

Кількість холодоагенту g 1400 1900 2900 3250 3200 

Проектний тиск МРа 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 

Трубопровід холодоагенту  

Рідинна трубка/ газова трубка Mm 

іnch (дюйм) 
Φ6.35/Φ12.7 

(1/4"/1/2") 

Φ9.52/Φ15.9 

(3/8"/5/8") 

Φ9.52/Φ19 

(3/8"/3/4") 

Φ9.52/Φ19 

(3/8"/3/4") 

Φ9.52/Φ19 

(3/8"/3/4") 

Максимальна довжина m 25 25 30 50 50 

Максимальна різниця  висот m 15 15 20 25 25 

Зовнішня температура С режим охолодження: від 18 до 43; 

 режим нагрівання:від -7 до 24 
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Схема трубопроводів кондиціонера 
 

 
 

1. NU18AH1f і NU24AH1f без акумулятора 

2. NU18АH1f обладнаний контрольним затвором і додатковим капіляром 

  

Рис. 16 
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Підключення ККБ  
Підключення до вентиляційних установок із С2 контролером.  

 
 

 
 

  

 

 DX охолодження 1 ступінь 

 DX охолодження 1 ступінь 
DX охолодження 1 ступінь 

Плата підключення 

зовнішніх елементів 

контроллера С2 
Плата підключення 

зовнішніх елементів 

контроллера С2 

NU36AH3f, NU48AH3f, NU60AH3f -  3 фази 

DX охолодження 1 ступінь 

Плата підключення 

зовнішніх елементів 

контроллера С2 

NU18AH3f   1 фаза 
NU24AH3f   1 фаза 
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Підключення до вентиляційних установок з СЗ контролером, коли плата підключення 

зовнішніх елементів СЗ-Р1. 

 

 

 
NU36AH3f, NU48AH3f, NU60AH3f – 3 фази  

 
 

  

NU18AH3f   1 фаза NU24AH3f   1 фаза 
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Підключення до вентиляційних установок зі СЗ контролером, коли плата підключення 

зовнішніх елементів РЗ. 

 
 

 
  

DX охолодження 1 ступінь DX охолодження 2 ступінь DX охолодження 2 ступінь DX охолодження 1 ступінь 

Р3 плата підключення 
зовнішніх елементів 

контроллера С3 

Р3 плата підключення 
зовнішніх елементів 

контроллера С3 

NU36AH3f, NU48AH3f, NU60AH3f – 3 фази 

 
DX охолодження 1 ступінь DX охолодження 2 ступінь 

Р3 плата підключення 
зовнішніх елементів 

контроллера С3 

NU18AH3f   1 фаза NU24AH3f   1 фаза 
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Тестування роботи кондиціонера 
1. Тестова перевірка роботи кондиціонера є обов'язковою після монтажу всіх його частин. 

2. Перед проведенням тестової перевірки перевірте наступні пункти: 

• Чи правильно встановлені внутрішній і зовнішній блоки кондиціонера? 

• Чи правильно прокладені трубки та електричні проводи? 

• Чи перевірена система трубок охолодження, чи герметична вона? 

• Чи не засмічений дренаж? 

• Чи добре змонтована утеплювальна ізоляція? 

• Чи правильно підключений провід заземлення? 

• Чи записали Ви довжину трубки й кількість холодоагенту у Вашому кондиціонері? 

• Чи відповідає електрична напруга номінальній напрузі кондиціонера? 

• Чи немає перешкод в отворах внутрішнього й зовнішнього блоків? 

• Чи відкриті обидва запірні клапани з боку газу і рідини. 

• Чи розігрітий кондиціонер заздалегідь при ввімкненні потужності?  

1) Зовнішній блок 

а. Чи немає вібрації і ненормального шуму під час роботи? 

б. Чи не створює незручностей сусідам повітряний потік, шум працюючого кондиціонера?  

в. Чи немає витоку холодоагенту? 

 
 

Несправності та їх причини 
Значення світлодіодів (СІД) при несправностях зовнішнього блоку (3-фазний) 

 
Тип Опис СІД1 СІД2 СІДЗ 

Несправність Порушена послідовність фаз Мигає Не світиться Не світиться 

Несправність Не має однієї фази Мигає Не світиться Не світиться 

Несправність Спрацював захист по низькому тиску Мигає Мигає Не світиться 

Несправність Спрацював захист перевантаження по струму Не світиться Не світиться Мигає 

Несправність Перерваний або замкнений ланцюг датчика ТЗ Не світиться Мигає Мигає 

Несправність Перерваний або замкнений ланцюг датчика Т4 Не світиться Мигає Не світиться 

Несправність Спрацював захист від перегріву радіатора Мигає Мигає Мигає 

 

 

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Термін експлуатації приладу складає 10 років за умови дотримання відповідних правил з установки 

та експлуатації. 

 

ПРАВИЛА УТІЛІЗАЦІЇ 
Після закінчення терміну служби прилад повинен піддаватися утилізації відповідно до норм, правил і 

засобів, що діють в місці утилізації. 

 

 

 

 

 Попередження 
Захисний пристрій не дозволяє увімкнути кондиціонер приблизно 3 хвилини після того, як він 
був вимкнений. 

 
 


