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Настінний кондиціонер повітря
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Внутрішній Блок

Зовнішній блок

42QHC009DS

38QHC009DS

42QHC012DS

38QHC012DS

42QHC018DS
42QHC024DS

38QHC018DS
38QHC024DS

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
Цей продукт відповідає директиві із низьковольтного електрообладнання (2006/95 /ЄC) та директиві про
електромагнітну сумісність (2004/108 / ЄC) Європейського Союзу.

Правильна утилізація цього пристрою
(Використане електричне та електронне обладнання)
(При

використанні кондиціонера в європейських країнах наступних вказівок має бути
дотримано)

Це маркування на виробі або в його інструкції вказує на те, що використане електричне
та електронне обладнання (WEEE як в директиві 2002/96 / ЄC) не слід змішувати із звичайними
побутовими відходами.
Забороняється утилізація цього пристрою разом з побутовим
сміттям. Для утилізації існують декілька можливостей:
1. . Муніципалітет встановив системи збору, де електронні відходи можуть бути утилізовані безкоштовно
для користувачів.
2. При купівлі нового продукту, роздрібний продавець може забрати використаний продукт безкоштовно для
користувача.
3. Виробник забере старий прилад на утилізацію безкоштовно для користувача.
4. Оскільки старі продукти містять цінні ресурси, вони можуть бути передані на металобрухт.
Дике захоронення відходів у лісах та полях наражає на небезпеку ваше здоров’я через те, що
небезпечні речовини просякають до ґрунтових вод та стають частиною ланцюга живлення.
Внутрішній Блок

Зовнішній Блок

42QHC009DS*/42QHC009ES*

38QHC009DS*/38QHC009ES*

42QHC012DS*/42QHC012ES*

38QHC012DS*/38QHC012ES*

42QHC018DS*/42QHC018ES*

38QHC018DS*/38QHC018ES*

42QHC024DS*/42QHC024ES*

38QHC024DS*/38QHC024ES*

Номінальна напруга І Гц

220-240В~, 50/60Гц

УВАГА
Прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту!
Цей прилад може використовуватися дітьми від 8 років, а також особами із обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань, за умови, що вони перебувають
під наглядом або проінструктовані щодо користування приладом у безпечний спосіб та усвідомлюють

безпеку у зв’язку із використанням приладу.
Діти не повинні грати з приладом. Чистка та обслуговування не повинні здійснюватися дітьми без
нагляду.

Рухомі частини приладу повинні бути встановлені/п
еребувати на рівні не менш ніж 2,3 м
від підлогі.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ роботи можуть виконуватися лише кваліфікованим персоналом і у відповідності
до національних стандартів проводки. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має бути замінено
виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим спеціалістом для
уникнення небезпеки.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
-Цей прилад може бути використаний дітьми від 8 років, а також особами з
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи браком
досвіду та знань за умов, що вони перебувають під наглядом або
проінструктовані щодо використання приладу у безпечний спосіб особою,
відповідальною за їхню безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
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ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
1.1 Заходи безпеки
● Уважно дотримуйтесь нижченаведених інструкцій
для:
- уникнення неправильної експлуатації,

Не використовуйте горючі гази або
горючі речовини (бензин, бензол,
розчинник тощо) в приміщенні, де
використовується кондиціонер.

Не використовуйте нагрівальні прилади в
приміщенні, де використовується
кондиціонери.

Діти не повинні грати з пультом
кондиціонера, рухомими частинами та
/або охолоджуючим обладнанням та
електричними з’єднаннями.

Тривалий вплив протягів може
призвести до м’язового дискомфорту
та сухості очей.

Керування за допомогою мокрих рук
може привести до ураження
електричним струмом

Вимкніть кондиціонер, якщо помічені
незвичні запахи, звуки або вібрації.
Зверніться до офіційного
представника.

- уникнення травм або наступного пошкодження
- продовження строку служби продукту
● Рівень важливості класифікується наступним чином:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на можливість
отримання травм або втрати життя .

УВАГА

Цей символ вказує на
можливість пошкодження майна
або серйозних наслідків.

● Символи, що використовуються в цій
інструкції:
УНИКАЙТЕ

ДОТРИМУЙТЕСЬ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Роботи із встановлення цього виробу мають
виконуватися лише кваліфікованими та
досвідченими спеціалістами.

Вилка шнура живлення має бути надійно
вставлена в розетку,якщо це можливо.

Не намагайтеся ремонтувати або
модифікувати кондиціонер.
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ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

УВАГА

Відключайте кондиціионер,якщо він не
використовується тривалий час.

Продукт призначений ЛИШЕ для людського
комфорту

1.2 Найменування Частин Приладу
Внутрішній
блок

1

2
3

4
5
Не лазьте по блокам кондиціонера та не
ставте на них сторонніх предметів .

Не блокуйте вхід та вихід повітря. Це
призведе до низької продуктивності,
підвищеним експлуатаційним витратам та
скороченню строку служб продукту.
1. Передня панель
2. Повітрозбирач
3. Дисплей
4. Повітряний фільтр
5. Заслінка повітряного
потоку (жалюзі)

Відключіть ПЕРЕД чисткою або
обслуговуванням.

Регулярно перевіряйте повітряні фільтри та чистьте
їх за необхідності.

6.Решітка вихідного
отвору

■ Зовнішній блок

7. Сервісний клапан

6
Символи на дисплеї означають:
25 Показує температуру при першому запуску в нормальному
режимі роботи.
25 Показує температуру в приміщенні в режимі вентилятора (FAN).
ON Показує протягом 3 секунд при вмиканні таймера або Очищення
повітря*, тихого режиму*, режимів: Swing і Turbo.

■ Символи на дисплеї
При очистці використовуйте менше води для
уникнення ураження електричним струмом

Ніколи не використовуйте сильні миючі засоби,
розчинники або абразивну полііровку для чистки.

OF Показує протягом 3 секунд при вмиканні таймера або Очищення
повітря*, тихого режиму*, режимів: Swing і Turbo.
dFФункція розморожування *
cFПопередження холодних протягів*
SCСамоочищення*

ECO
05

FP Захист від замерзання*
ECOКоли ECO режим* активований , на дисплеї почергово
показується E -- C -- O–встановлена температура --E ...” з
інтервалом в 1 секунду.
WIFI режим (тільки для моделей з WIFI модулем)*
[*] Залежить від моделі
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ
2.1 Робоча Температура

2.3 Як Це Працює!

Всередині

Зовні

Верхня
межа

32°C СТ

46°C СТ

Нижня
межа

18°C СТ

-15°C СТ

Верхня
межа

27°C СТ

24°C СТ

Режим
охолодження

Автоматичний Режим(AUTO)
● В цій установці система буде автоматично змінювати режими і швидкість обертання вентилятора для завданої
температури.
● Навесні та восени для більшої регуляції температури може знадобитися зміна режиму на охолодження
/ обігрів.

Режим
обігріву
Нижня
межа

Основні Режими Роботи：AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN
[*]Залежить від моделі

0°C СТ

-15°C СТ

Примітка: СТ–Сухий Термометр
1. Оптимальну продуктивність буде досягнуто в межах цих робочих температур.
2. Коли пристрій працює за температури вище або нижче зазначених меж протягом тривалого часу, система
діагностики може виявити несправність і прилад не буде працювати належним чином.
3. Відносна вологість всередині приміщення - менше 80 %. Якщо кондиціонер працює поза цим діапазоном, на
поверхні кондиціонера може з’явитися конденсат. Будь ласка, встановіть заслінку повітряного потоку до
максимального кута та встановіть режим максимальної вентиляції (HighFan).

2.2 Ручне Управління

Режим Сухого Повітря (DRY)
В цьому режимі пріоритет надається зниженню вологості повітря. Низька швидкість обертання вентилятора
та циклічна робота використовуються для досягнення цієї мети та для регуляції температури в приміщенні.
Режим Сну(SLEEP)
При виборі цього режиму завдана температура буде збільшуватися (охолодження) або зменшуватися (обігрів)
на 1 °С в годину протягом перших 2-х годин. Після цього вона зберігає цю нову температуру протягом 5 годин
перед вимкненням.
Ця операція дозволяє економити енергію та підвищує рівень комфорту в нічний час шляхом синхронізації з
обміном речовин в організмі.
Режим ECO*
Режим ECO може бути активований в режимі охолодження для економії енергії. При виборі цього режиму
кондиціонер автоматично регулює швидкість обертання вентилятора та обертання компресора. Це забезпечує
вам той самий рівень комфорту за мінімального споживання енергії пртягом 8 годин роботи.
Температуру за ECO режиму можна встановити в межах 24 ~ 30 °C.
Поради щодо Економної Експлуатації
● Відрегулюйте температуру для досягнення помірного рівня комфорту.
● Занадто низькі або високі температури витрачають електроенергію...
● Підвищить продуктивність, зберігаючи вікна та двері зачиненими.
● Обмежте споживання електроенергії runtime] використовуючи функцію ТАЙМЕР.
холодно

Ручнее управління доступне для управління приладом, коли пульт ДУ є недоступним.
ДОСТУП
Відкрийте передню панель, обережно
піднімаючи обидва краї одночасно. При
достатньому підняттю чутно клацання, і вона
тримається сама.
УПРАВЛІННЯ
Натисніть кнопку ручного управління декілька развдля зміни режимів наступним
чином:
а. Один раз = автоматичний режим (AUTO) [обігрів, охолодження або вентиляція на автоматичній
швидкості].
b Два рази = охолодження (COOLING) [ перемикається на автоматичний режим через 30 хвилин (здебільшого
використовується для тестування)]. с. три рази = вимкнути (OFF).

Використовуйте
таймер
ефективно

спекотно

Будь ласка, почистіть

Будь ласка, закрийте
ЗАВЕРШЕННЯ
Закрийте панель, добре притуснивши обидва краї, допоки панель не повернеться у початкове положення.
ПОНОВЛЕННЯ РОБОТИ
Використання пульта ДУ поверне кондиціонер до нормального режиму роботи.

● Не блокуйте вхід і вихід повітря. Це призведе до низької продуктивності, підвищеним експлуатаційним витратам та скороченню строку служби продукту.
● Регулярно перевіряйте повітряні фільтри та чистьте їх за необхідності.
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Експлуатація
2.5 Спеціальні Функції

2.4 Управління Потоком Повітря
Регулювання вертикального потоку повітря

● Натисніть “AIR DIRECTION” на пульті ДУ для регулювання
вертикального потоку повітря. Положення жалюзі дещо змінюється при
кожному натисканні кнопки.
● Натисніть кнопку "SWING" для встановлення безперервного руху жалюзі.
Примітка: Будь ласка, прочитайте інструкцію пульта ДУ, щоб дізнатися подробиці.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Не виконуйте це регулювання під час роботи

Регулювання горизонтального потоку
повітря

кондиціонера
Випадковий контакт з вентилятором може
спричинити серйозні травми.

■ Затримка запуску компресора

■ WIFI Контроль*

При пуску, час затримки 3 ~ 4 хвилини захищає
компресор.
■ Автоматичне розморожування

За допомогою функції Wi-Fi кондиціонером
можна управляти за допомогою пульта ДУ або
мобільного телефону.Підключіть модуль WIFI і
модуль зв’язку до інформаційного дисплею, щоб
активувати цю функцію.
■ Очищення

Крига утворюється на зовнішньому блоці в
режимі обігріву. Для усунення цієї криги
внутрішній вентилятор зупиняється на декілька
хвилин перед тим як система обігріву
продовжить працювати.
■ Попередження холодних протягів
Для уникнення незручностей при переході
кондиціонера в режим обігріву, внутрішній блок
буде попередньо розігрітим перед початком

Крок 1

роботи вентилятора. Ця затримка повинна

ІЗОЛЮЙТЕ пристрій за допомогою головного
вимикача! (або вимкніть із розетки)
Крок 2

тривати близько декількох хвилин.
■ Автоматичний Перезапуск

Потягніть донизу горизонтальні жалюзі двома руками.
Крок 3
Встановіть важель/і як зображено.
[На верхній частині повітророзподільника і з’єднаний з вбудованими вертикальними
лопатями.]

Пристрійс автоматично перезапускається
після перерви в електропостачанні.
Попередні налаштування користувача
поновлюються.
■ Автоматическое Обнаружение Утечек
При виявленні витікання холодоагенту на
блоці буде відображатися код “ЄC”, або
будуть блимати світлодіоди [залежить від

Важіль
Крок 4
Перемістіть важель/і ліворуч або праворуч, що спрямувати повітря у потрібному напряму.
Крок 5
УВІМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ за допомогою головного вимикача! (або увімкніть назад в розетку)

Увага: відключення головного джерела живлення синхронізує
горизонтальні жалюзі.
Увага

Положення жалюзі
Максимально нижнє
При режимах охолодження (COOLING) та сухого
повітря (DRY), на кондиціонері може
утворюватися конденсат.
Вузький отвір
Обмеження потоку повітря знижує продуктивність
і може призвести до утворення конденсата.
Закрите положення
Не використовуйте, якщо вони не відкриваються може спричинити поломку.
Рух жалюзі
Після швидкого перезавантаження жалюзі можуть
залишатися нерухомими близько 10 секунд.
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Характеристики (Залежать від моделі)
Автоматичний рух горизонтального потоку
повітря
Натисніть “SWING” та утримуйте 2 секунди для
включення руху вертикальних жалюзі.
Примітка: Будь ласка, прочитайте інструкцію
пульта ДУ, щоб дізнатися подробиці.
Пам’ять Жалюзі
Горизонтальнbй кут жалюзі запам’ятовується та
повертається до останньої позиції, обраної
користувачем.
Це не буде відбуватися у режимі TURBO, при
запуску за допомогою ручного управління,або
після перерви в електропостачанні.

моделі].
■ Попередження Появлення Плісняви*
Якщо ця функція увімкнена, вентилятор
внутрішного блока продовжує працювати на
низькій швидкості протягом 7 ~ 10 хвилин післ
вимкнення користувачем у режимі охолодження.
Висушування крапель води на внутрішньому
теплообміннику попереджає ріст плісняви.

Повітря* Іонізатор*
Негативно заряджені іони додаються у
повітря, щоб імітувати вплив лісів та
водоспадів на людей.
Plasma*
Частинки пилу в потоку повітря заряджаються
електрично. Це зменшує кількість пилу, запахів і
бактерій.
■ Самоочищення*
Кількість повітряних бактерій завжди зростає за умов
наявності вологості на внутрішньому теплообміннику.
Регулярне просушування теплообміннику
попереджає цей ріст. Простим натисканням на кнопку
“selfclean” ви автоматично запустите цей процес.
■ Turbo
У режимі Turbo кондиціонер починає
працювати на максимальній потужності для
досягнення встановленої вами температури у
найкоротший час.
[*] Залежить від моделі.

Переривання цього процесу може порушити логіку
управління. Для виправлення цього на короткий час
відімкніть електроживлення.
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Догляд
Догляд і обслуговування
е
ВІДІМКНІТЬ від джерела живлення,
ПЕРЕД чищенням або
обслуговуванням

Підготовка до Зберігання [тривалого простою]
Загальне Прибирання
При очищенні решітки, корпусу і пульта
ДУ використовуйте мяку м’ягу вологу
тканину

1) Почистіть повітряні фільтри.
2) За високої вологості або вологого клімату увімкніть режим вентиляції Fan), поки блок не стане
сухим.
3) Вимкніть кондиціонер за допомогою пульта ДУ та витягніть з нього батарейки.
4) Відключіть від джерела живлення.

Повторне Використання після Зберігання
Увага
● Не використовуйте хімічні речовини,

1) Підключіть до джерела живлення.
2) Зачекайте 24 години, якщо температура довкілля є низькою (Для інверторної моделі).
3) Встановіть батарейки в пульт ДУ таі увімкніть пристрій.

наприклад, миючі засоби, розчинники,
шліфувальні речовини тощо.
● Не нагревайте (больше 40°C)
Чщення Фільтра
1.Відкрийте передню панель, обережно
піднімаючи обидва краї одночасно. При
достатньому підняттю чутно клацання, і вона
тримається сама.

2.Візьміться за язичок на фільтрі для його
переміщення дещо догори, а потім потягніть до
трохи до себе.
Тепер вийміть фільтр, обережно потягнувши його
донизу.

Профілактичне Обслуговування
Регулярно перевіряйте ваш кондиціонер стосовно:
1. Ускладненого потоку повітря через внутрішній і зовнішній блок.
2. Патьоків води або масла.
3. Пошкоджених або від’єднаних дротів.

Увага
3. Від’єднайте маленький спеціалізований
фільтр.

5. Пропилососте маленький фільтр/и

4. Промийте великі повітряні фільтри мильною
водою. Обполосніть чистою водою. Стряхніть
зайву воду.

УВАГА!
Металеві частини можуть мати гострі краї, які можуть стати причиною пошкоджень. Будьте обережними!
Регулярне обслуговування на належному рівні внутрішнього та зовнішнього блоків має важливе значення.
- Всі роботи із глибокого очищення, змащення та функціональної перевірки всіх критичних компонентів,
мають здійснюватися СПЕЦІАЛІСТОМ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
- Не намагайтеся виконати ці роботи самостійно.
- Зверніться до відповідного постачальника послуг.

6. Встановіть маленький фільтр назад на великий
фільтр.

[Замінюйте час від часу]

7. Встановіть назад в блок, як зображено в пункті 2, але в протилежному порядку
8. Закрийте передню панель.
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Усунення Несправностей
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Інструкція, поради та застереження
Наступне може траплятися під час нормальної
роботи, і може не бути ознакою поломки

Проблема

Ситуація

• Чи є перебої з електропостачанням?

Пояснення

Охолодження або обігрів затримуються
3- хвилинна затримка захищає компресор.
Зміна швидкості вентилятора – вимкнення, дуже низька Автоматично відбувається в режимі обігріву – попереджує
та нормальна.
потрапляння холодного повітря на людей

• Чи увімкнений вимикач, чи спрацював автомат захисту мережі, чи не
перегорів запобіжник?
Блок не працює
• Чи вставлені нові батарейки в пульт ДУ?

Нагрів раптово припиняється та блимає індикатор Видалення криги на зовнішньому блоці перебуває у процесі (5 ~
10 хв).
розморожування.
Туман виходить із внутрішнього блока.

• ЧИ правильно встановлені час і таймер на пульті ДУ?

Можливо, якщо температура блока є низькою, а повітря в
приміщенні - гарячим та вологим

• Чи правильно обрані режим і температура?

“Шипіння”: нормально – регулюється тиск газу при пуску
та зупинці компресора.
Кондиціонер видає тихі звуки.

"Писк": нормально – розширення
пластикових і металевих деталей.

та

Із блока вилітає пил.

Можливо, якщо кондиціонер запускається вперше, або
його давно не використовували.

Специфічний.

Як правило, викликано хімічними речовинами, сигаретним
димом, приготуванням їжі тощо. Якщо це не так, зверніться до
відповідного спеціаліста.

Перемикається на вентиляцію лише під час
охолодження або обігріву.

Кімнатна температура така ж, як було обрано з пульта ДУ.
Якщо це не так, зверніться до відповідного спеціаліста.

Низька продуктивність обігріву

Може статися, коли
температура зовнішнього повітря
наближається або є нижчою за нуль градусів за Цельсієм.

Якщо це не так, зверніться до відповідного спеціаліста.
Нормально,
коли
падіння напруги.

живлення

• Чи є повітряні фільтри чистими?

стискання

Стрімкий рух повітря - нормально, коли жалюзі змінюють своє
положення.

Вмикається автоматично

БУДЬ ЛАСКА, СПОЧАТКУ ПЕРЕВІРТЕ!

відновлюється

Недостатньо
тепло/холодно

• Чи зачинені вікна і двері?
• Чи не обмежений потік повітря із та всередину зовнішнього та внутрішнього
блоків?
• Чи встановлено високу швидкість вентилятора і чи не перешкоджають жалюзі
потоку повітря?

БЛОК НЕ РЕАГУЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ?
• Запишіть номер моделі продукту,
• Зверніться до відповідного спеціаліста,
• Розкажіть про всі помічені подробиці!

УВАГА
після

Перешкоди від вишки мобільного зв’язку та віддалених
посилювачів можуть призвести до несправності пристрою.
Робота має випадковий характер, є непередбачуваною або
кондиціонер не реагує.

Відімкніть живлення, а потім повторно підключіть.

.

Натисніть кнопку ON/OFF на пульті ДУ та перезапустіть
кондиціонер.
Якщо проблему не вирішено, зверніться до відповідного
спеціаліста.

У будь-якому із цих випадків негайно вимкніть блок!

• Кабель живлення пошкоджений або незвично гарячий.
• Чутно запах гару.
• Чутно голосні або ненормальні звуки.
• Перегоряє запобіжник або часто спрацьовує автомат захисту мережі.
• Вода або сторонні предмети потрапляють в або з блока.
• Індикатори блимають тривалий час.
• Висвічується код самодіагностики, наприклад, E0, E1, E2 … або P0, P1, P2… тощо.
НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВИПРАВИТИ ЦІ НЕСПРАВНОСТІ САМОСТІЙНО!
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВІДПОВІДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ!

Мульті –спліт -системний кондиціонер не може працювати в різних режимах одночасно, наприклад, один
внутрішній блок в режимі охолодження, а інший в режимі обігріву.
При встановленні різних режимів, пріоритет надається обігріву. Внутрішній блок в режимі охолодження
припинить роботу і буде показувати “P5”.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких
Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених Додатку №ТР ОВНР:
1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток;
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
5. Полібромбіфеноли (РВВ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;

Кондиціонери відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної сумісності
обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. № 785) та
вимогам Технічного Регламенту низьковольтного електричного обладнання (затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009р. №1149). Декларацію про відповідність
можна знайти на сайті: www.optіm.ua у розділі «Підтримка»
Вироблено за адресою: «Тошиба Керріер (Таїланд) Компані Лімітед» 144/9 Моо 5 Бенкаді
Індастріал Парк, Мун Дистрикт Патумтані 12000, Таїланд
Уповноважений Представник в Україні
ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» Україна, 03148 м. Київ, вул. Пшенична, 9
тел.: (044) 406-40-46
факс: (044) 406-40-45
Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-25 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України).
Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Термін служби виробу 5 років від дати виробництва.
Дата виготовлення вказана на виробі.

