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Дякуємо Вам, що придбали наш кондиціонер.  

Перед початком користування просимо Вас уважно прочитати дану інструкцію та зберігати її у доступному місці. 

 

 

 

 

 

  

  
           Внутрішній блок 

1. Повітророзподільчі жалюзі 

2. Фільтр повітря 

3. Пристрій для монтажу 

4. Дисплей 

5. Пульт ДУ 

6. Дренажна труба 

 

 

                  Зовнішній блок 

7.     З’єднувальні труби 

8.     Вхід повітря 

9.     Вихід повітря 
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1. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

Щоб запобігти травмування користувача або інших людей та 

власності, обов’язково прочитайте дану інструкцію та слідуйте 

вказівкам. Неправильні дії пов’язані з ігноруванням даної інструкції 
можуть призвести до травм або пошкоджень. 

 

Запобіжні заходи діляться на дві категорії. У будь-якому випадку 
правила безпечної експлуатації повинні бути прочитані. 

 

Попередження 

Цей символ вказує на небезпеку отримання травми зі смертельним 

результатом. Прилад повинен бути встановлений відповідно до 

національних правил та норм. 
 

                                                Увага 

Недотримання застереження може привести до травмування або 
пошкодження обладнання. 

 

 

Попередження 

 

Зверніться до свого дилера для установки кондиціонера. 
Неправильна установка кондиціонера може стати причиною витоку 

води, електрошоку або пожежі. 

 

Зверніться до свого дилера для ремонту, обслуговування та 

вдосконалення продукції. 

Неправильний ремонт, обслуговування та вдосконалення продукції 
може стати причиною витоку води, електрошоку або пожежі. 

 

З метою запобігання електричного шоку, пожежі або пошкоджень 

або, якщо ви помітили аномалії у роботі приладу, наприклад, 

запах диму вимкніть живлення приладу та зателефонуйте дилеру. 

 

Запобігайте потраплянню води на внутрішній блок або на пульт 

ДУ. 

Може стати причиною електрошоку або пожежі. 
 

У разі згоряння плавкого запобіжника не допускається 

заміна його на запобіжник, розрахований на непередбачений 

технічною документацією номінальний 

струм, або на відрізок дроту . 

 
Використання неправильного запобіжника може стати причиною 

пожежі. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шкідливо для Вашого здоров’я знаходитися під потоком 

повітря протягом тривалого часу.  

 
Не вставляйте в прилад палиці та інші предмети.  

Це може призвести до пошкоджень, якщо вентилятор працює. 

 

Ніколи не використовуйте легкозаймисті речовини, 

наприклад, лак для волосся, лак  або фарбу поблизу пристрою. 

Може призвести до пожежі. 
 

Ніколи не торкайтеся до отвору виходу повітря або 

горизонтальних заслінок під час роботи пристрою. 
Пальці можуть бути пошкоджені або пристрій може зламатися. 

 

Ніколи не кладіть предмети в отвори для забору та випуску 

повітря. 

Предмети, що потрапили до вентилятора, який працює на високій 

швидкості може становити небезпеку.  
 

Ніколи не провіряйте і не обслуговуйте пристрій самостійно. 

Дану роботу повинен виконувати кваліфікований працівник. 
 

Не викидайте цей виріб разом з побутовими відходами. 

Утилізація виробу повинна відбуватися спеціальним способом. 

Зв’яжіться з місцевою владою для уточнення методів утилізації. 

 

Якщо прилад потрапить на звалище, то шкідливі речовини 

можуть потрапити у ґрунтові води та відповідно у їжу, що 

може становити небезпеку здоров’ю.  

 

Щоб запобігти витоку холодоагенту, зверніться до дилера. 

Якщо прилад встановлений в маленькому приміщенні важливо 
зберігати певну концентрацію холодоагенту нижче ліміту. В 

іншому випадку, кисень в кімнаті буде зіпсований, що може 

призвести до пошкоджень здоров’я.  
 
Холодоагент в кондиціонері безпечний і зазвичай  не витікає. 

Якщо холодоагент витік, то контакт з плитою, нагрівачем, 

опалювачем може призвести до створення шкідливих газів.  
 

Вимкніть будь-які горючі опалювальні пристрої, провітріть 

кімнату та зверніться до дилеру, в якого ви купували 

пристрій.  

Не використовуйте кондиціонер поки спеціаліст не підтвердить, 

що витоку холодоагенту немає.  

 

Увага 

Не використовуйте кондиціонер для цілей, для яких він не 

призначений. 

З метою запобігання погіршенню якості роботи приладу не 

використовуйте його для охолодження їди, рослин, тварин або як 
витвір мистецтва.  

 

Перед чисткою приладу впевніться, що прилад не працює та 

вимкнене електроживлення. 

Може стати причиною електрошоку або пошкоджень. 

 

З метою запобігання електричного шоку або пожежі перевірте 

чи пристрій заземлений.  

 

Упевніться що пристрій заземлено.  

З метою запобігання електричного шоку перевірте, що дріт 

заземлення не під’єднаний до газової труби, водної труби,  
блискавковідводу або телефонного проводу. 

 

З метою не допущення пошкоджень не видаляйте захист 

зовнішнього блоку. 

 

2.   Елементи індикації  пристрою  

 

Кондиціонер складається з внутрішнього блоку, зовнішнього 

блоку, сполучної трубки і пульту дистанційного управління. 

 

 Показники функцій на панелі індикації 

внутрішнього блоку. 



4 
 

 
 

 

 
 

 

 

Не користуйтесь кондиціонером з мокрими руками. 

Може призвести до електрошоку. 

 

Не торкайтесь до рухомих елементів теплообмінника. 

Рухомі елементи гострі та можуть нанести пошкодження. 

 

Не розташовуйте речі, які можуть бути пошкоджені від вологості, 

що виробляє пристрій. 

Може утворюватися конденсат, якщо вологість перевищує 80%, 

зливна труба заблокована або фільтр забруднений. 

 

Після довгого використання пристрою перевірте на наявність 

пошкоджень запчастин кріплення. 

Якщо вони пошкоджені, то пристрій може впасти і нанести 
пошкодження. 

 

Щоб запобігти  дефіциту кисню обов’язково провентилюйте 

кімнату, якщо з кондиціонером також використовуються 

опалювачі.  

 

Встановіть дренажний шланг, щоб забезпечити дренаж. 

Невірний відвід води може викликати зволоження будівлі,  меблів і 

т.д. 
 

Ніколи не торкайтеся внутрішніх частин контролера. 

Не знімайте передню панель. Деякі частини є небезпечними, їх не 
можна торкатися, також можливе пошкодження пристрою. 

 

Ніколи не піддавайте прямому впливу повітряного потоку 

маленьких дітей, рослин та  тварин.  

Такий вплив може становити небезпеку для тварин, маленьких дітей 

та рослин. 
 

Забороняється вставати на зовнішній блок приладу, класти на 

його поверхню будь-які предмети. 

Падіння або зсув приладу може призвести до пошкоджень. 

 

Не використовуйте прилад  при проведенні дезінфекції кімнати. 

Може призвести до попадання хімічних речовин в прилад, що в свою 

чергу може визвати алергічні реакції.  

 

Не ставте побутові прилади, що використовують відкритий 

вогонь в місцях, що піддаються впливу потоку повітря з 

пристрою або під внутрішнім блоком. 

Це може привести до пожежі або деформації блоку через надмірне 

тепло. 

 

Не встановлюйте кондиціонер у будь-якому місці, де є можливість 

витоку газу. 

Якщо газ просочиться і акумулюється навколо пристрою, то можливе 
виникнення пожежі. 

 

Пристрій не призначений для використання маленькими дітьми 

та людьми з обмеженими можливостями без нагляду.  

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Приймач інфрачервоного сигналу 

ПРИМІТКА: Індикатор DEF 

(режими охолодження і обігріву) 
або індикатор FAN (тільки режим 

охолодження) 

 
Індикаторна панель  Рис.2-1 

 

Приймач 

 інфрачервоного  

сигналу        Індикатор таймеру      Індикатор DEF 

 
Індикатор роботи      Індикатор  

                             тривожного сигналу Кнопка запуску Інд. темп.  

 
         Індикаторна панель Рис.2-2 

 

Індикатор роботи  
ПРИМІТКА: Індикатор DEF (режими 

охолодження і обігріву) або індикатор FAN 

(тільки режим охолодження) 

 
Індикатор таймеру 
                          Індикатор                  Приймач 

                 тривожного сигналу         інфрачервоного сигналу 

 
      

 

 
 

 

 
 

 
 

 
             

 

 
 

 

 
Індикаторна панель рис.2-4 

 

 
 

 

 

Індикатор 

Температури       

Приймач 

інфрачервоного 

сигналу 

ПРИМІТКА: Індикатор DEF 

(режими               охолодження і 

обігріву) або індикатор FAN 

(тільки режим охолодження) 
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ПРИМІТКА: Індикатор DEF (режими охолодження і обігріву)  

або індикатор FAN (тільки режим охолодження) 
                                                             Приймач інфрачервоного сигналу 

 

 
Індикаторна панель рис.2-5 

 

ПРИМІТКА: Індикатор DEF (режими охолодження 

 і обігріву) або індикатор FAN (тільки режим  
охолодження)                                                     Приймач інфрачервоного 

сигналу 
 

 
 

 

Індикаторна панель рис.2-6 
 

 

Приймач  
інфрачервоного          Індикатор 

сигналу                       роботи                    ПРИМІТКА: Індикатор DEF 

(режими 
                                                                     охолодження і обігріву) або 

індикатор FAN 

                                                                     (тільки режим охолодження) 
                  Кнопка Temporary 

 

 
   Індикатор                   Індикатор 

таймеру                 тривожного сигналу              Індикатор температури 

                           
Індикаторна панель рис.2-7 

 

Ця функція використовується для тимчасової роботи пристрою, якщо 
ви не знаєте, куди поклали пульт або його батарейки сіли. За 

допомогою кнопки Temporary на внутрішньому блоці можуть бути 

обрані два режими, включаючи AUTO та примусового охолодження. 
Як тільки ви натиснете на цю кнопку, кондиціонер запуститься в 

такому порядку: AUTO, примусове охолодження, ВИКЛ, і назад в 
AUTO. 

1. AUTO 

Загориться лампочка роботи і кондиціонер буде працювати в режимі 
AUTO. Пульт управління може працювати відповідно до отриманих 

налаштувань. 

2. ПРИМУСОВЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
Лампочка роботи блимає, кондиціонер перейде  в режим AUTO, після 

30 хв. роботи в режимі  охолодження з високою швидкістю. 

Пульт ДУ при цьому не використовується. 
3. ВИКЛ 

Лампочка роботи вимикається. Кондиціонер вимикається до 

отримання наступних налаштувань від пульту ДУ. 
ПРИМІТКА 

 
3. Операції кондиціонера та характеристики 

Використовуйте пристрій при нижче наведених температурах 

для безпечної та ефективної роботи. Максимальна 

температура роботи кондиціонера (Охолодження/Нагрів) 

Табл. 3-1 

Режим  /   Темп. Зовн. Темп. Кімнат
. Темп. 

Охолодження 18°C ~ 43°C / 

64 °F~109°F 
17°C ~ 

32°C 

( 62 °F 
~ 90°F) 

-7°C ~ 43°C / 
20 °F~109°F 

(для моделей з 

низькотемпературним 
комплектом) 

18°C ~ 52°C / 

64 °F~126°F 
для моделей 

працюючих в 

тропічних умовах 
Обігрів -7°C ~ 24°C / 20 °F ~ 

76°F 
0°C ~ 
30°C / 

32 °F~

86°F 

Осушення 18°C ~ 43°C / 

64 °F~109°F 

17°C ~ 

32°C 

( 62 °F 
~ 90°F) 

18°C ~ 52°C / 

64 °F~126°F 
для моделей 

працюючих в 

тропічних умовах 
 

Табл. 3-2 (для інверторних кондиціонерів) 

 

Режим  /   Темп. Зовн. Темп. Кімнат
. Темп. 

Охолодження 0°C ~ 50°C / 

32 °F~122°F 
>17°C 

/ 62°F 

-15°C ~ 50°C / 
5 °F~122°F  

(для моделей з 
низькотемпературним

комплектом) 

Обігрів 15°C ~ 24°C / 

5 °F~76°F 

< 30°C 

/ 86°F 

Осушення 0°C ~ 50°C / 
32 °F~122°F 

>17°C 
/ 62°F 

 

Зауваження 

 Якщо умови роботи кондиціонера відрізняються від наведених 
вище умов, то кондиціонер функціонуватиме неправильно. 

 Це нормальне явище, якщо на поверхні пристроює збирається 
конденсат у зв’язку з надмірною вологістю в приміщенні. 

Закрийте двері та вікна у такому випадку.  

 Оптимальна ефективність роботи досягається в даних межах 
робочої температури. 
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Ця інформація не описує роботу пульту ДУ, дивіться «Керівництво 
користувача по роботі пульта ДУ», що надається з пристроєм для 

більш детальної  інформації. 

 

Функція трихвилинного захисту  

Захист запобігає активації кондиціонера протягом приблизно 3 

хвилин при негайному перезапуску після роботи. 
 

Помилка живлення в мережі 

Збій живлення під час роботи повністю зупинить пристрій. 
• Лампочка роботи на внутрішньому блоці почне блимати після 

відновлення живлення 

• Для перезапуску роботи, натисніть на кнопку ON / OFF на пульті 
управління 

• Причиною збою роботи пристрою може стати блискавка або інші 
перешкоди. 

 

Відключіть прилад від електроживлення і підключіть заново. 
Натисніть кнопку  ON / OFF на пульті ДУ для перезапуску системи. 

 

Виявлення витоку холодоагенту (опціонально): 

За допомогою даної технології на дисплеї з’явиться позначка ЕС і 

буде блимати, якщо зовнішній блок виявить виток холодоагенту. 

 

Функція пам’яті кута нахилу заслінок (опціонально): 

Для деяких моделей встановлена функція пам’яті кута нахилу 

заслінок. При помилці живлення в мережі або при натисканні клавіші  
ON / OFF пристрій повністю зупиниться. Коли живлення відновиться 

або при повторному натисканні клавіші  ON / OFF пристрій 

автоматично перезапуститься з попереднім встановленим кутом 
нахилу заслінок. Ми рекомендуємо встановлювати кут  відкриття 

горизонтальних заслінок не надто малим, щоб був оптимальний відвід 

конденсату.  Натисніть клавішу MANUAL, щоб відновити стандартне 
положення заслінок. 

 

4. Рекомендації для економічної роботи кондиціонера 

 

Для економної роботи потрібно забезпечити наступне: 

■  Правильно відрегулюйте потік повітря, щоб він не обдував ваше 
тіло. 

■  Правильно відрегулюйте температуру кімнати для отримання 
комфортних умов і запобігання переохолодження або перегріву.  

■  При охолодженні, закрийте штори для запобігання нагрівання 
сонячними променями. 

■  Для утримання холоду або тепла в кімнаті, ніколи не відкривайте 

двері чи вікна на більш, ніж необхідно. 

■  Налаштуйте таймер на необхідний час роботи. 

■  Ніколи не ставте перепони перед відводами повітря або 
повітроводами. Це може знизити ефективність і навіть різко зупинити 

роботу. 

■ Якщо ви не плануєте використовувати пристрій тривалий 

час, вимкніть живлення і витягніть батарейки з пульта. При 

підключенні силового перемикача, може споживатися певна 

кількість енергії, навіть якщо кондиціонер не працює. Тому, 

вимкніть живлення для економії енергії. Підключайте 

живлення за 12 годин до початку роботи пристрою, щоб 

забезпечити безпроблемне функціонування. 

■ Забитий фільтр повітря знизить ефективність охолодження 

та нагрівання. Очищуйте його кожні два тижні. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. Регулювання повітряного потоку 

5.1. Відрегулюйте горизонтальні жалюзі 

Авто-свинг (гойдання) 

Натисніть кнопку SWING V, ламелі будуть рухатися вниз 
та вверх автоматично. 

Ручне налаштування гойдання. 

Налаштуйте ламелі в ручному режимі для найбільш 
ефективного процесу охолодження/нагрівання. 

 

Під час охолодження: 

Встановлюйте напрямок потоку повітря в горизонтальній 

площині 

 

 

 

 
 

 

 

Під час нагрівання: 

Встановлюйте напрямок потоку повітря вниз. 

 

Рис.  5-3 

 

6. Обслуговування 

 

 Увага 

 

Перед очищенням кондиціонера, переконайтеся, що 

живлення вимкнено. 

 

Перевірте проводку на відсутність пошкоджень і 

відключень. 

 

Для очищення внутрішнього блоку і пульта 

управління використовуйте сухий рушник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5-1 

Рис. 5-2 
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Мокрий рушник може використовуватися для очищення 

внутрішнього блоку тільки у випадку сильного забруднення. 

 

Ніколи не очищайте пульт управління вологою тканиною. 

 

Не використовуйте тканину з побутовою хімією для протирання і не 

залишайте такі матеріали на внутрішньому блоці на тривалий час. Це 

може пошкодити або знебарвити поверхню блоку.  

Не використовуйте бензин, розчинник, полірувальний порошок або 

схожі розчинники для очищення. Це може деформувати або 

викликати розтріскування пластику. 

 

Технічне обслуговування після довготривалого періоду простою 

(напр., на початку сезону). 

 

Перевірте чи нічого не блокує вихід та вхід повітря внутрішнього та 

зовнішнього блоку. 

 

Очистіть повітряні фільтри і корпуси внутрішніх блоків. Дивіться 

«Очищення повітряного фільтра» для більш детальної інформації 

щодо процедури і переконайтеся, що очищений фільтр встановлений 

назад в те ж положення. 

Увімкніть живлення як мінімум за 12 годин до початку роботи блоку 

для забезпечення плавної роботи. При включенні живлення, 

включиться дисплей пульта управління. 

Технічне обслуговування перед довготривалим періодом 

простою 
(напр., наприкінці сезону) 
 
Увімкніть функцію роботи вентилятора в режимі FAN на 
півдня для того, щоб він осушив внутрішню частину. 

Очистіть повітряні фільтри і корпуси внутрішніх блоків. 

Дивіться «Очищення повітряного фільтра» для більш 

детальної інформації щодо процедури і переконайтеся, що 

очищений фільтр встановлений назад в те ж положення. 

Очищення повітряного фільтра 

Повітряний фільтр може запобігти потраплянню всередину 

пилу та інших частинок. У разі блокування фільтра, робоча 

ефективність кондиціонера може сильно знизитися. Фільтр 

потрібно очищати раз на два тижні, при тривалому 

використанні. 

 
Якщо кондиціонер встановлен в курному місці, то фільтр 

потрібно очищати частіше. 

 

Якщо накопичений пил складно очистити, замініть фільтр на 

новий (додатковий фільтр потрібно придбати окремо). 

 
1  Для версії на 3.2-10.5 кВт: 

 відкрийте доступ до фільтра через решітку забирання 

повітря (як показано на Рис. 6-1) 

 зніміть повітряний фільтр 

 почистіть фільтр за допомогою пилососу або мийної 

машини. Просушіть його в прохолодному місці.  
 встановіть фільтр в зворотному порядку 

 

2 Для версій 14-16 кВт 

 

 потягніть повітряний фільтр, як зображено на малюнок у 6-

3 
 почистіть фільтр за допомогою пилососу або мийної 

машини. Просушіть його в прохолодному місці.  

 

 

Зауваження 

 

 При очищенні пилососом фільтр повинен лежати стороною 

припливу повітря вгору.  

При очищенні водою фільтр повинен лежати стороною 

припливу повітря вниз  

 

Увага 

 

Не сушіть повітряний фільтр під прямими променями сонця 

або вогнем. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

7. Наступні ознаки не є ознаками несправності кондиціонера 

Ознака 1: Система не працює 

■ Кондиціонер не запускається відразу після натискання на 
кнопку  ON / OFF пульта управління. 

Якщо лампочка роботи світиться, система працює нормально.  Для 

запобігання перевантаження мотора компресора, кондиціонер 
запуститься через 3 хвилини після включення. 

■ Якщо світиться лампочка роботи і індикатор PRE-DEF (режим 

охолодження і нагрівання) або лампочка тільки вентилятора, це 
означає, що ви вибрали режим нагріву. При запуску, якщо 

компресор не запустити, внутрішній блок запускає захист «від 

холодного вітру», через занадто низьку зовнішню температуру. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Впуск 

повітря 

Рис. 6-1 
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 встановіть фільтр в зворотному порядку Рис. 6-3 
 

 

 
 

Ознака 2: Зміна режиму вентилятора під час режиму охолодження 

■ Щоб уникнути обмерзання поверхні внутрішнього випарника, 
система змінить режим вентилятора автоматично і через деякий час 

переключиться назад в режим охолодження. 

■ Якщо температура приміщення знижується до рівня встановленої, 
компресор відключається і внутрішній блок переходить в режим 

вентилятора. При зростанні температури, компресор запускається 

знову. Це ж відбувається в режимі нагріву. 
 

Ознака 3: З пристрою виходить білий пар 

Ознака 3.1: внутрішній блок 

■ Якщо при охолодженні вологість занадто висока, якщо внутрішня 

частина внутрішнього блоку сильно забруднена, розподіл 

температури усередині приміщення буде нерівномірним. Дізнайтеся у 
вашого дилера про очищення. Ця процедура вимагає залучення 

кваліфікованого персоналу. 

 

Ознака 3.2: Внутрішній блок, зовнішній блок 

■ Якщо система переходить до режиму нагрівання після 

розморожування, волога, що утворилася під час режиму 

розморожування, перетворюється на пар та випускається. 

 

Ознака 4: Шум в режимі охолодження  

Ознака 4.1: Внутрішній блок 

■ Чути тривалий низький звук «ш..» у режимі охолодження і при 

зупинці. Цей звук чути при роботі дренажного насоса (додатковий 
аксесуар). 

■ Чути писк при зупинці системи після нагрівання. Цей шум 

видається розширенням і звуженням пластикових частин при зміні 
температури. 

 

Ознака 4.2: Внутрішній блок, зовнішній блок 

■ Чути тривале шипіння при роботі системи. Це звук протікання 

охолоджуючого газу із внутрішнього та зовнішнього блоків. Цей звук 

з’являється при зміні напрямку руху або зупиненні потоку 
охолоджувача.  

 

Ознака 4.3: Зовнішній блок 

■ Коли змінюється звук роботи: Це пов’язано зі зміною частоти (для 

інверторних моделей). 
 

Ознака 5: З пристрою надходить пил  

■ якщо пристрій використовується після довготривалого простою. Це 
пов’язано з накопиченням пилу в пристрої.  

 

Ознака 6: Пристрої можуть видавати запахи  

■ Пристрій може абсорбувати запах приміщення, меблів, сигарет і 

т.д., а згодом випускати їх назад.  

 

Ознака 7: Вентилятор зовнішнього блоку не обертається 

■ Під час роботи швидкість вентилятора контролюється для 

оптимізації роботи. 
 

 
 

 

 

8. Пошук і усунення несправностей 

 

8.1. Несправності кондиціонера та їх причини 

 Якщо трапилася одна з таких несправностей, 

зупиніть роботу, вимкніть живлення і зв'яжіться з 

вашим дилером. 

 Лампочка роботи швидко мерехтить (5Гц) та 

продовжує мерехтіти після перезавантаження 
пристрою. 

 Пульт управління несправний або не працює 

кнопка. 

 Часто спрацьовує захисний пристрій, такий як 

запобіжник або преривач. 

  Перешкоди або вода потрапили в пристрій. 
 Вода витікає з внутрішнього блоку. 

  Інші несправності 
 

Якщо система не працює правильно, крім зазначених 

вище випадків або знайдених описаних вище 

несправностей, перевірте систему у відповідності з 

наступними процедурами. (Дивіться Таблицю 8-2) 

 

8.2 Несправності ПДУ та їх причини 

 

Перед запитом на обслуговування та ремонт перевірте 

наступні пункти (див. табл.. 8-3) 
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№ 
ВИЯВЛЕННЯ 

НЕСПРАВНОСТІ ТА 
ЗАХИСТУ 

Індикатор 

роботи, LED1 

Індикатор 

таймера, 
LED2 

Індикатор 

DEF.FAN, LED3 

Індикатор 

аварійної 

сигналізації, 

LED4 

Відображення на 

цифровому 
дисплеї 

1 Помилка регулювання 

швидкості обертання 

привода вентилятора 

внутрішнього блоку 

  

  E8 

2 Збій зв'язку між блоками  

 

  
E1 

3 Помилка датчика 

температури повітря в 

приміщенні 
 

   

E2 

4 Помилка датчика 

температури труби Т2  

   
E3 

5 Помилка роботи 

зовнішнього датчика 

температури труби (Т2В) 
 

   

E4 

6 Несправність контролера 

(ЕEPRОМ) 

  

 

 
E7 

7 Несправність датчика 

рівня води 

   

 
EE 

8 Несправність 

зовнішнього блоку 

   

 
Ed 

9 Збій зв'язку між ведучим 

і веденим внутрішніми 

блоками 

 

 

 

 
F3 

10 Інша несправність ведучого 

або веденого блоку 
 

  

 
F4 

11 Помилки в виявленні 
витоку холодоагенту 

 

 

  
EC 

 Світиться  Мерехтіння на 2,5 Гц  Мерехтіння на 0,5  Гц  

 

Стосується інверторних кондиціонерів 

№ 
ВИЯВЛЕННЯ 

НЕСПРАВНОСТІ 

Індикатор 

роботи, LED1 

Індикатор 

таймера, LED2 

Індикатор 

DEF.FAN, LED3 

Індикатор 
аварійної 

сигналізації, 

LED4 

Відображення на 

цифровому 
дисплеї 

1 Помилка датчика 

температури в приміщенні 

 

 

  
Е2 

2 Помилка датчика 

температури труби 
 

   
Е3 

3 Помилки в роботі  

зовнішнього датчика 

температури  

  

 

 

Е4 

4 Несправність зовнішнього 

блоку 
    

Е6 

5 Помилка датчика двигуна 

помпи 

   

 
Е5 

6 Несправність контроллера 

(ЕPPRОМ) 
  

  
Е7 

7 Несправність датчика 

рівня води 

   

 
Е8 

8 Виявлення витоку 

холодоагенту 
 

  

 
ЕС 

 

Стосується лише кондиціонерів з фіксованою частотою компресора. 
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Ознаки Причини Рішення 

Пристрій не запускається 

 

 

• Збій живлення. 

• Перемикач живлення вимкнено. 

• Можливо, згорів запобіжник. 
• Сіли батарейки пульта або інші проблеми 

пульта. 

 

• Зачекайте відновлення живлення. 

• Увімкніть живлення. 

• Замініть запобіжник: 
• Замініть батарейки або перевірте 

пульт. 

 

 

 

Повітря подається нор- 
мально, але приміщення не 

охолоджує 

 

 
• Температура налаштована 

неправильно. 

• Активовано захист, функцію 3-хвилинної 
затримки пуску компресора. 

 
• Правильно налаштуйте температуру. 

• Зачекайте. 

 
 

 
 

 

Пристрій часто запускається 
та зупиняється 

 

 
 

 

 
 

 

 
• Обсяг холодоагенту в пристрої занадто 

малий чи занадто великий. 

• В холодильному контурі присутні повітря 
або неконденсірующієся гази. 

• Збій в роботі компресора. 

• Напруга живлення не відповідає 
допустимій. 

• Заблокований холодильний контур 

системи. 
 

 

• Переконатися у відсутності витоку і 

забезпечити наявність в системі 

передбаченого обсягу холодоагенту. 
• Провести вакуумування системи і пере 

заправку холодоагенту. 

• Усунути несправність, або замінити 
компресор. 

• Встановіть стабілізатор напруги. 

• Встановіть причини та знайдіть їх рішення. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Слабке охолодження 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Теплообмінник зовнішнього та 

внутрішнього блоку забруднений. 
• Повітряний фільтр забруднений. 

• Вхід / вихід зовнішнього та 
внутрішнього блоку заблокований. 

• Двері й вікна відкриті. 

• Пряме попадання сонячних променів. 
•.В приміщенні знаходиться надлишкова 

кількість джерел тепла. 

• Зовнішня температура повітря дуже 
висока. 

• Стався витік холодоагенту, або обсяг 

холодоагенту в системі недостатній. 

 

• Очистіть теплообмінник. 
• Почистіть повітряний фільтр. 

• Усуньте всі забруднення, щоб 

повітря надходило рівномірно. 
• Закрийте двері і вікна. 

• Закрийте штори для захисту від сонячних 

променів. 

• Зменшити кількість джерел тепла 

• Підвищена температура зовнішнього повітря 

знижує продуктивність кондиціонера, 
(нормально); це не 

є несправністю. 

• Переконатися у відсутності витоку, і 
забезпечити наявність 

в системі передбаченого обсягу холодоагенту. 

 

Низька теплопродуктивність 

• Зовнішня температура повітря нижче 7 ° С. 

• Двері й вікна закриті не повністю. 
• Витік або нестача охолоджувача. 

• Використовуйте нагрівальний 
пристрій. 

• Закрийте двері і вікна. 

• Переконатися у відсутності витоку і 
забезпечити наявність в системі 

передбаченого обсягу холодоагенту. 
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Табл. 8-3 

Ознаки Рішення Причини 

Швидкість вентилятора не 

може бути змінена 

• Переконайтеся, щоб режим, 

вказаний на дисплеї, був *AUTO* 

При виборі автоматичного режиму, 

кондиціонер буде змінювати швидкість 

автоматично. 

• Переконайтеся, щоб режим, 

вказаний на дисплеї, був DRY 

При виборі функції зниження вологості, 

кондиціонер буде змінювати швидкість 

автоматично. Швидкість вентилятора 

може бути обрана вручну тільки в режимах 

COOL (охолодження), FAN ONLY (тільки 

вентилятор) і HEAT (нагрівання). 

З пульта ДУ не передаються 

команди управління, навіть при 

натисканні кнопки включення 

живлення. 

 

Переконайтесь, щоб у ПДУ були батарейки. Живлення відключено. 

Не відображається індикація 

температури 

• Перевірити наявність на дисплеї індикації 

режима FAN ONLY (тільки вентилятор). 

В режимі роботи FAN ONLY задати значення 

температури не можливо. 

Після закінчення часу 

індикація на дисплеї зникає 

• Перевірити, чи не настав заданий таймером 

час вимикання (при відображенні на дисплеї 

індикатора TIMER OFF). 

У заданий таймером час кондиціонер 

вимикається 

Індикатор TIMER ON зникає 

після закінчення певного періоду часу 

• Перевірити, чи не настав заданий таймером 

час включення (при відображенні на дисплеї 

індикатора TIMER ON). 

У заданий таймером час кондиціонер 

автоматично включається, і відповідний 

індикатор таймера пропадає з дисплея. 

Внутрішній блок не видає звукових 

сигналів при натисканні кнопки ON/ 

OFF на пульті ДУ 

• Забезпечте, щоб передавач 

сигналу пульта був направлений 

правильно на інфрачервоний 

приймач внутрішнього блоку при 

натисканні кнопки ON/ OFF на пульті ДУ. 

Направте передавач пульта прямо на 

інфрачервоний приймач внутрішнього 

блоку і двічі натисніть кнопку 

ON/ OFF 
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УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте цей кондиціонер у збірники загальних міських відходів. Відходи такого типу 

підлягають обов'язковій спеціальній обробці. 

Викидати цей кондиціонер у будинкові збірники побутових відходів заборонено. 

Існує кілька дозволених варіантів утилізації: 

A)  Міська влада організує системи збору відходів, які приймають відходи електронних виробів як мінімум 

без стягнення плати з користувача. 

B)  При покупці нового кондиціонера роздрібний продавець безкоштовно приймає старе устаткування. 

C)  Виробник безкоштовно приймає старе встаткування для утилізації. 

D)   Оскільки в старих виробах є коштовні матеріали, вони можуть бути продані дилерам, що займаються 

скупкою відходів металу. 

Нецивілізована утилізація відходів у лісах і полях загрожує вашому здоров'ю, оскільки  небезпечні речовини 

попадають у ґрунтові води, а потім і в харчову мережу 

 

Інформація про підтвердження відповідності продукту 

 
Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту безпеки низьковольтного електричного 

обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149), 

Технічному Регламенту електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785), та Технічному Регламенту про Обмеження використання 

деяких Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР) 

 
Вміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням № 2ТР ОІВВ: 

1. свинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин; 

2. кадмій (Сd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонів частин; 

3. ртуть (Нg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин; 

4. шестивалентний хром (Сr6 +) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин ; 

5. полібромбіфеноли (РВВ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйон частин; 

6. полібромдіфінолові ефіри (РВDЕ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонів частин; 

 

Вироблено на замовлення ТМ "Carrier" 

за адресою: «ГД Мідея Ейр-Кондитюнинг Екюпмент Ко. ЛТД» Мідея Індустрія Сіті Беіяо, Шундеб 

Фошань, Гуандонг, Китай 

Уповноважений Представник в Україні: ТОВ "Ей-Ейч-Ай Керріер"  

за адресою: Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, 9 , оф. 3-403 

 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua у розділі 

«Підтримка» 

Термін служби виробу вказаний в гарантійному талоні 

Дата вироблення вказана на виробі 

 

    
 

 

 

 

Конструкція та характеристики можуть бути змінені без попередження про зміну  продукції. Проконсультуйтеся з торговим агентством або 

виробником для більш детальної інформації. 

 


