
 
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Канальна інверторна спліт-система 

Дякуємо Вам за купівлю нашого кондиціонера.
Уважно прочитайте це керівництво, та збережіть його для подальшого використання.
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                           Внутрішній блок                                                 Зовнішній блок 

 

 

Мал. 1 

Внутрішній блок Зовнішній блок   (A,B,C) 
1              Повітрявідвод 7 З'єднувальна труба 

2              Повітрязабірник 8 Повітрязабірник 

3              Повітряний фільтр (в деяких моделях) 9 Повітрязабірник (боковий та 
   задній) 
4             Блок електронного керування 

 
 
 

10 Повітрявідвод 

5  Дротовий пульт керування  (в деяких моделях) 

6  Дренажна труба 
 

 

 ПРИМІТКА 

 

Всі картинки в цьому керівництві подані тільки в цілях пояснення. Вони можуть трохи 

відрізнятися від Вашого кондиціонера (залежить від моделі). Але переважно використовується 

поточна форма. 
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1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ  

Для запобігання травм користувача або інших людей та 

пошкодження власності, потрібно виконувати наступні 

інструкції. Неправильна робота через ігнорування 

інструкцій може стати причиною пошкодження чи 

травм. 
Заходи безпеки, подані тут, розділені на дві категорії. 

В обох випадках потрібно уважно прочитати важливу 

інформацію щодо безпеки. 

ПОПЕРЕЖДЕННЯ 
Обладнання повинно бути встановлено відповідно до 

попереджень. Недотримання попереджень може призвести 

до летальних наслідків. 

 ОБЕРЕЖНО 
Недотримання попереджень може призвести до травм і 

пошкодження обладнання. 

 ПОПЕРЕЖДЕННЯ 

Дізнайтеся інформацію про встановлення кондиціонера 

у вашого дилера. 
Неповна самостійна установка може призвести до витоку 

води, ураження електрошоком або виникнення пожежі. 

Дізнайтеся про поліпшення, ремонт та техобслуговуван-

ня у вашого дилера. 

Неповне самостійне поліпшення, ремонт і 

техобслуговування може привести до витоку води, 

ураження електричним струмом або виникнення пожежі. 

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі 

або травм, або якщо ви знайшли будь-яку аномалію, 

таку як запах диму, вимкніть живлення і зв'яжіться з 

вашим дилером для отримання інструкцій. 

Ніколи не допускайте попадання вологи на внутрішній 

блок або пульт дистанційного керування. 

Це може призвести до ураження електричним струмом або 

виникнення пожежі. Ніколи не натискайте на кнопки 

пульта твердими і гострими об'єктами. Це може пошкодити 

пульт. 

Ніколи не встановлюйте запобіжник неправильного 

номіналу або провід замість запобіжника. 

Необхідно використовувати кабель з відповідним 

перетином і навантаженням. 

Тривалий вплив повітря з кондиціонера може бути 

шкідливим. 
Не засовуйте пальці або інші об'єкти в отвори входу і 

виходу повітря. Вентилятор обертається на високій 

швидкості, що може стати причиною травми. 

Ніколи не використовуйте займисті спреї, такі як спреї 

для волосся, лаки чи фарбу біля пристрою. Це може 

стати причиною пожежі.  

При роботі ґрат, що хитаються, не торкайтеся  отвору 

виходу повітря або горизонтальним лез. Можуть 

застрягти пальці або пристрій може зламатися. 

Ніколи не засовуйте жодні об'єкти в отвори входу і 

виходу повітря. 

Доторкатися  об'єктів до вентилятора на високій швидкості 

може бути небезпечним. 

Самостійне технічне обслуговування пристрою заборонено. 

Для таких робіт залучайте кваліфікований персонал. 

Забороняється викидати виріб як звичайне сміття. 

Необхідно утилізувати таке сміття окремо, з метою 

переробки. 
Забороняється викидати електричне обладнання як 

звичайне сміття, здавайте його в спеціальні організації. 

Зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання 

інформації щодо системи з'єднань. 

Якщо електрообладнання утилізується на звалищах, 

шкідливі речовини можуть потрапити до ґрунту і 

ланцюга живлення, заподіюючи шкоду здоров'ю та 

добробуту. 

Для запобігання витоків охолоджувача зв'яжіться з 

вашим дилером. 

Якщо система встановлена і працює в маленькому 

приміщенні, необхідно утримувати концентрацію 

охолоджувача, якщо за будь-якої причини він знаходиться 

нижче рівня. В іншому випадку це може вплинути на 

кисень, що може стати причиною серйозного випадку. 

Охолоджувач в кондиціонері за нормальних умов 

безпечний і не витікає. 

Якщо охолоджувач витікає в приміщення і контактує з 

вогнем, нагрівачем або плитою, може утворитися 

небезпечний газ. 

Вимкніть будь-які нагрівальні пристрої з відкритим 

вогнем, провентилюйте кімнату і зв'яжіться з дилером, 

у якого ви придбали пристрій. 

Не використовуйте кондиціонер, поки ремонтник не 

підтвердив, що місце витоку охолоджувача 

відремонтовано. 
 

 ОБЕРЕЖНО 
Не використовуйте кондиціонер для інших цілей. 

Щоб уникнути будь-якого пошкодження, не використовуйте пристрій для 
охолодження точних інструментів, їжі, рослин, тварин або творів 

мистецтва. 

Перед очищенням переконайтеся в тому, що ви включили пристрій за 

допомогою відключення перемикача або витягнули шнур живлення. 
В іншому випадку це може призвести до ураження електрошоком і 

травмам. 

Щоб уникнути ураження електричним струмом або виникнення 

пожежі, переконайтеся у правильності установки індикатора 

замикання на землю. 

Переконайтеся в наявності заземлення. 

Щоб уникнути ураження електрошоком переконайтеся, що пристрій 

заземлено, а кабель заземлення не підключений до газо- або водопроводу, 
блискавковідводу або телефонному кабелю заземлення.     
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Щоб уникнути травм, не знімайте захист вентилятора з 
зовнішнього блоку. 
Не торкайтеся кондиціонера мокрими руками. 
Це може призвести до ураження електротоком. 
Не торкайтеся радіатора теплообмінника. 
Його краї гострі і можуть поранити. 
Не ставте під внутрішнім блоком вироби, що 
піддаються впливу вологи. 
Може накопичуватися конденсат, якщо вологість 
перевищує 80%, дренаж заблокований або фільтр 
забруднений. 
Після тривалого використання необхідно підтягнути 
електричні колодки і фітинги. 
У разі наявності пошкоджень, пристрій може впасти і стати 
причиною травм. Щоб уникнути нестачі кисню, 
провентилюйте приміщення. 
Перевірте установку дренажного шланга для 
правильного відведення конденсату. 
Неповний дренаж може стати причиною затоплення 
будівлі, меблів тощо. 
Ніколи не торкайтеся внутрішніх частин контролера. 
Не знімайте передню панель. Деякі внутрішні частини 
можуть бути небезпечними при торканні і привести до 
поломки пристрою. 
Не ставте маленьких дітей, рослини або тварин прямо 
перед потоком повітря. 
Такий вплив може бути шкідливим. 
Не дозволяйте дітям спиратися на зовнішній блок і не 
ставте на нього ніяких об'єктів. 
Це може призвести до травми. 
Не вмикайте кондиціонер при використанні кімнатного 
фумігатора. 
При порушенні цього правила хімікати можуть відкластися 
на пристрої, що може завдати шкоди здоров'ю особам, 
чутливим до хімікатів. 
Не ставте пристрої, які виробляють відкритий вогонь, 
на потік повітря з пристрою або під внутрішній блок. 
Це може стати причиною неповного згоряння або 
пошкодження пристрою через нагрівання. 
Не встановлюйте кондиціонер у місця витікання 
займистого газу. 
Якщо газ, що  витікає,  залишається навколо кондиціонера, 
може виникнути пожежа. Пристрій не призначений для 
використання малими дітьми або недієздатними особами 
без нагляду. Потрібно доглядати за дітьми для забезпечення 
того, що вони не граються з пристроями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. НАЗВИ ЧАСТИН 
Кондиціонер складається з внутрішнього блоку, 
зовнішнього блоку, сполучної труби і пульта керування 
(Див. Малюнок  2-1).  
 
Індикатори функцій на дисплеї  панелі внутрішнього блоку 

 
Індикатор PRE-DEF (охолоджуючого і нагрівального типу).  

Індикатор кнопки Temporary або вентилятора  
(тільки охолоджуючий тип) 

Кнопка Temporary                                   

  
 
 
 
 
МАЛЮНОК 2-1 
 
 
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 АВТО та примусового охолодження. Як тільки ви 
натиснете на цю кнопку, кондиціонер запуститься в такому порядку: 
АВТО, примусове охолодження, ВИКЛ, і назад в АВТО. 
1. АВТО 
Загориться лампочка роботи і кондиціонер буде працювати в режимі 
AUTO. Пульт керування може працювати відповідно до сигналу. 
2. ПРИМУСОВЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 
Лампочка роботи блимає, кондиціонер буде працювати в режимі AUTO, 
після того, як він налаштований на охолодження з високою швидкістю 
протягом 30 хвилин. Функція пульта відключена 
3. ВИКЛ 
Лампочка роботи вимикається. Кондиціонер вимикається, тоді як пульт 
керування включений. 

ПРИМІТКА 
Це керівництво не описує роботу пульта керування,  для більш детальної 
інформації дивіться «Керівництво користувача по роботі пульта 
керування», що надається з пристроєм  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
КОНДИЦІОНЕРА  
Використовуйте систему на наступній температурі для безпечної 
та ефективної роботи. Максимальна температура роботи 
кондиціонера. (Нагрівання / охолодження) 
T1 Умова 
Температура 
Режим Зовнішня температура Температура 

приміщення 
 

Охолождення 17°C-32°C

Нагрів (тип без охолождення) 17°C-27°C

Зниження вологості 

 

Інфрачер-
воний 
приймач 

Індикатор 
сигналу Індикатор 

часу 
Лампа 
роботи 

Дисплей 

* Для більш стабільної роботи кондиціонера при негативній темпе-
ратурі повітря на вулиці рекомендується встановлювати «зимовий 
комплект».

17°C-32°C

-15°C-55°C

-23°C-24°C

11°C-55°C
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  ПРИМІТКА    
1. Якщо кондиціонер використовується не у 
відповідності з поданими вище умовами, це може 
стати причиною поганої роботи пристрою. 
2. Це нормально, якщо поверхня кондиціонера може 
конденсувати воду, при більш високій відносній 
вологість у кімнаті, закрийте двері і вікна.Оптимальна 
продуктивність буде досягнута в цьому діапазоні 
температур. 
Функція трихвилинного захисту 
Захист запобігає активації кондиціонера протягом 
приблизно 3 хвилин при негайному перезапуску після 
роботи. 
Збій 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 ВКЛ / 
ВИКЛ на пульті керування 
  -Причиною збою роботи пристрою може стати 
блискавка або інші перешкоди. 
 
3. ПІДКАЗКИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОЇ РОБОТИ 

 
Для економної роботи потрібно забезпечити 
наступне. 
(Дивіться відповідну главу для більш детальної 
інформації). 

Правильно відрегулюйте потік повітря, щоб він не обдував 
ваше тіло. 
Правильно відрегулюйте температуру кімнати для 
отримання комфортних умов і запобігання 
переохолодження або перегріву. Різниця між зовнішньою і 
кімнатною температурою повинна бути не більше 5 ° С. 
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 це необхідно. Налаштуйте таймер на необхідний 
час роботи. Ніколи не ставте перепони перед 
повітрявідводами або повітропроводами. Це може знизити 
ефективність і навіть різко зупинити роботу. Правильно 
відрегулюйте напрямок потоку повітря, щоб він не обдував 
ваше тіло. 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 функціо-
нування. 
Забитий повітряний фільтр знизить ефективність 
охолодження та нагрівання. Очищайте його кожні два 
тижні. 
 
5.ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 

 ОБЕРЕЖНО 
Перед очищенням кондиціонера переконайтеся, що 
живлення вимкнено. Перевірте проводку на відсутність 
пошкоджень і відключень. Для очищення внутрішнього 
блоку і пульта керування використовуйте сухий 
рушник. 
Мокрий рушник може використовуватися для 
очищення внутрішнього блоку тільки у випадку 
сильного забруднення. 
Ніколи не очищайте пульт керування 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. 
 



 
 

5 
 

-Технічне обслуговування після тривалого періоду 

простою (Напр., на початку сезону) 

Перевірте і усуньте все, що може блокувати впускних і 

випускних вентиляційні отвори внутрішніх та зовнішніх 

блоків. 

Очистіть повітряні фільтри і корпус внутрішніх блоків. 

Для більш детальної інформації щодо процедури дивіться 

«Очищення повітряного фільтра» і переконайтеся, що 

очищений фільтр встановлений назад в те ж положення. 

Почистіть повітряні фільтри та муфти і деталі, що 

перебувають всередині приміщення. 

Перевірте і усуньте все, що може блокувати впускні і 

випускні вентиляційні отвори внутрішніх та зовнішніх 

блоків. 

Очистіть повітряні фільтри і корпусу 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 

керування. 

- Технічне обслуговування перед тривалим періодом 

простою (Напр., в кінці сезону) 

Увімкніть функцію роботи вентилятора на внутрішньому 

блоці приблизно на пів дня 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 (у деяких моделях) 

Повітряний фільтр може запобігти потраплянню всередину 

пилу та інших частинок. У разі блокування фільтра робоча 

ефективність кондиціонера може сильно знизиться. 

Отже, фільтр потрібно очищати раз на два тижні при 

тривалому використанні. Якщо кондиціонер встановлений в 

місці де курять, підвищіть частоту очищення фільтра. 

Якщо накопичуваний пил складно очистити, замініть 

фільтр на новий (купується окремо).  

 

-Якщо ваш придбаний блок вентилюється ззаду, зніміть 

гвинти фіксації фільтра (2 гвинта) і потягніть фільтр з 

пристрою донизу. 

 
 

 

Малюнок 5-1 

Якщо ваш придбаний блок вентилюється донизу, потягніть 

фільтр злегка вгору, щоб він зліз з фіксуючих отворів, і 

зніміть фільтр відповідно до напряму стрілок, показаного 

на наступному малюнку. 

 

 
 

 

 

 

Малюнок 5-2 

 

Очистіть повітряний фільтр (пилососом або чистою водою. 

Якщо кількість накопиченого пилу занадто велика, 

використовуйте м'яку щітку і м'якодіючий миючий засіб 

для очищення. Просушіть його в прохолодному місці). 

 

Малюнок 5-3 

 

 
 

 

 

Малюнок 5-4 
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Сторона подачі повітря повинна бути спрямована вгору при 

використанні пилососа. (Дивіться мал. 5-4) 

Сторона подачі повітря повинна бути спрямована вниз при 

використанні води. (Дивіться мал. 5-3) 

 ОБЕРЕЖНО 
Не сушіть повітряний фільтр під прямими сонячними 

променями або вогнем. 

1. Переустановіть фільтр 

2. Встановіть і закрийте грати в порядку, зворотньому 

крокам 1 і 2, та підключіть кабелі блоку керування до 

відповідних клем корпусу. 

 

6. НАСТУПНІ  ОЗНАКИ НЕ Є НЕСПРАВНОСТЯМИ 

КОНДИЦІОНЕРА  

 

Признак 1: Система не працює 
■ Кондиціонер не запускається відразу після натискання на 

кнопку ВКЛ / ВИКЛ пульта керування. 

Якщо лампочка роботи світиться, система працює 

нормально. Для запобігання перевантаження мотора 

компресора кондиціонер запуститься через 3 хвилини після 

включення, 

■ Якщо світиться лампочка роботи та індикатор PRE-DEF 

(охолоджуючий і нагріваючий тип) або лампочка тільки 

вентилятора, це означає, що ви обрали режим обігріву. При 

запуску, якщо компресор не запустився, внутрішній блок 

запускає захист «від холодного вітру», через занадто 

низьку зовнішню температуру. 

Ознака 2: Зміна режиму вентилятора під час режиму 

охолождення 
■ 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. Те ж саме 

відбувається в режимі обігріву. 

Ознака 3: З пристрою виходить білий туман 
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 в режим нагріву після 

розморожування, волога, створена під час режиму 

розморожування, перетворюється на пару і випускається. 

Ознака 4: Шум в режимі охолодження 

 

Ознака 4.1: Внутрішній блок 

1. Чути тривалий низький звук «ша» у режимі охолодження 

і при зупинці. 

Цей звук чути при роботі дренажного насоса (додатковий 

аксесуар). 

2. Чутний писк при зупинці системи після нагрівання. 

Цей шум видається розширенням і звуженням пластикових 

частин при зміні температури. 

Ознака 4.2: Внутрішній блок, зовнішній блок 

3. Чутне тривале шипіння при роботі системи. 

Це звук протікання охолоджуючого газу із внутрішнього та 

зовнішнього блоках. 

4. Чутне шипіння при запуску або відразу після зупинки 

роботи або розморожування. 

Це звук зміни або зупинки потоку охолоджувача. 

Ознака 4.3: Зовнішній блок 

■ Коли змінюється звук роботи: 

Це пов'язано зі зміною частоти. 

 

Ознака 5: З пристрою надходить пил 
■ Якщо пристрій використовується після тривалого 

простою. Це пов'язано з накопиченням пилу в пристрої. 

Ознака 6: Пристрої можуть продукувати запахи 
■ Пристрій може абсорбувати запах приміщення, меблів, 

сигарет тощо, а після випускати їх назад. 

Ознака 7: Вентилятор зовнішнього блоку не обер-

тається. 
■ Під час роботи. Швидкість вентилятора контролюється 

для оптимізації роботи. 
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7. ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

 

7.1 Несправності кондиціонера та їх причини 

 

Якщо трапилася одна з таких несправностей, зупиніть 

роботу, вимкніть живлення і зв'яжіться з вашим 

дилером. 

- Лампочка роботи швидко блимає (5Гц). 

- Ця лампочка все ще швидко блимає після перезаван-

таження пристрою. 

(дивіться Таблицю 1 і Таблицю 2) 

- Пульт керування несправний або не працює кнопка. 

- Захисні пристрої, такі як запобіжник або переривач, часто 

задіюються. 

- 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 3).

 ОБЕРЕЖНО 

При виявленні описаних вище несправностей вимкніть 

живлення, перевірте правильність напруги, перевірте 

правильність установки кондиціонера. Потім подайте 

живлення через 3 хвилини після відключення. Якщо 

проблема не зникла, зв'яжіться з місцевим сервісним 

центром або постачальником обладнання. 

 

 

  



 
 

8 
 

Таблиця 1 

№ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ LED1 
РОБОТА LED 2 ТАЙМЕР L LED3 ВЕНТ. 

РОЗМ. 
LED4 

СИГНАЛІЗАЦІЯ 
ВІДОБРАЖЕННЯ 

НА 
ДИСПЛЕЇ 

1 Помилка роботи кімнатного датчика  
   

E0 

2 Помилка роботи датчика температури труби 
  

 
 

E1 

3 
Немає сигналу між внутрішнім та зовнішнім блоком (COMМ) 

 

 
  

E2 

4 
Несправність сигналу рівня води 

   

 E3 

5 Несправність контроллеру  (EPPROM)   
  

E4 

6 Несправність  модуля  
  

 E5 

7 

Помилка роботи датчика зовнішньої температури   
  

E6 

8 Зовнішній захист від напруги   
 

 P0 

9 Температурний захист компресора  
 

 
 

P1 

10 Зовнішній захист системи від струму   
 

 P2 

11 Помилка віддаленого керування 
 

   

CP 

12 Запобігання холодному вітру і розморожування 
  

 
  

Світиться                     Блимання на 5Гц                  Блимання на  1Гц     
Для моделі 12 

Таблиця 2 

№ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ LED1 
РОБОТА LED 2 ТАЙМЕР LED3 ВЕНТ. РОЗМ. 

LED4 
СИГНАЛІЗАЦІ 

Я 
ВІДОБРАЖЕННЯ 

НА 
ДИСПЛЕЇ 

1 Несправність режиму відтавання 
  

 

 

E0 

2 Немає сигналу між внутрішнім та зовнішнім блоком (COMМ)) 
 

 

  

E1 

3 Помилка роботи кімнатного датчика  

   

E2 

4 
Помилка роботи датчика температури труби (T2) 

 

   

E3 

5 Канал датчика перевірки температури труби працює неправильно (T2B)  

   

E4 

6 Несправність контролера (EPPROM)  

   

E7 

7 
Несправність сигнала рівня води 

   

 
EE 

8 Несправність зовнішнього блоку 
   

 
Ed 

9 Помилка віддаленого керування  

   

CP 

10 Запобігання холодному вентилюванню і розморожуванню  

 

 

  

Світиться           Блимання на 5Гц     Блимання на 1Гц  
Для моделі 18-60 
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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. 
• Змініть запобіжник: 

• Замініть батарейки або перевірте пульт. 

 

Повітря подається нормально, але повністью не 

охолоджує 

• Температура налаштована неправильно. 

• Включена функція трихвилинного захисту 
компресора. 

• Правильно встановіть температуру. 
• Зачекайте. 

Пристрій часто запускається та зупиняєься 

• Занадто мало чи багато охолождувача. 

• Повітря чи газ охолождувального ланцюга. 
• Збій компресора. 

• Занадто малий чи високий тиск. 

• Блокування ланцюга системи. 

• Перевірте на витоки і правильно заправте 

охолоджувач. 
• Злийте систему і правильно заправте 

охолоджувач. 

• Виконайте техобслуговування або замініть 

компресор. 

• Встановіть стабілізатор тиску 

. 

Слабке охолодження 

• Теплообмінник зовнішнього та внутрішнього 

блоку забруднений. 
• Повітряний фільтр забруднений. 

• Вхід / вихід зовнішнього та внутрішнього 

блоку заблокований. 
• Двері й вікна відкриті. 

• Пряме влучення сонячних променів. 

• Сильний нагрів. 
• Зовнішня температура дуже висока. 

• Витік або нестача охолоджувача. 

 

• Очистіть теплообмінник. 

• Почистіть повітряний фільтр. 

• Усуньте всі забруднення, щоб повітря 
надходило рівномірно. 

• Закрийте двері і вікна. 

• Закрийте штори для захисту від сонячних 
променів. 

• Холодопродкутивність знижено (нормально) 

• Перевірте на витоки і правильно заправте 
охолоджувач. 

 

Слабке нагрівання 

• Зовнішня температура нижче 7 ° C. 

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

•  

• Використовуйте нагрівальний пристрій. 

• Закрийте двері і вікна. 

• Перевірте на витоки і правильно 
заправте охолоджувач. 
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7.2 Несправності пульта керування та їх причини 
Перед запитом на обслуговування чи ремонт перевірте наступне (Дивіться таблицю 4) 

Таблиця 4 

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 в режимах "ОХОЛОДЖЕННЯ", 

"ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР", і "НАГРІВ" 

Сигнал дротового пульта не передаєьтся при 

натисненні на кнопку ВКЛ/ВИКЛ 

• Перевірте, щоб передавач сигналу 

пульта був направлений правильно на 
інфрачервоний приймач внутрішнього 

блоку. 

Живлення вимкнено. 

Індикатор ТЕМР не вмикається 

• Перевірте, щоб що б був вказаний 

режим ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР Температура не може бути встановлена в 
режимі ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР. 

Зі спливом часу індикація на дисплеї зникає 
• Перевірте, щоб час таймера добігало 

кінця і на дисплеї відображався ТАЙМЕР 

ВИКЛ. 

Після закінчення встановленого часу 

кондиціонер відключиться. 

Індикатор TIMER ON зникає зі спливом певного 

часу 
• Перевірте, щоб таймер почав відлік при 

відображенні на дисплеї напису ТАЙМЕР 

ВКЛ. 

При початку відліку часу кондиціонер 
автоматично запуститься і відповідний 

індикатор відключиться. 

Внутрішній блок не видає звукових сигналів при 

натисненні кнопки  ВКЛ/ВИКЛ 
• Перевірте, щоб таймер почав відлік при 

відображенні на дисплеї напису ТАЙМЕР 
ВКЛ. 

Направте передавач пульта прямо на 

інфрачервоний приймач внутрішнього блоку і 
двічі натисніть кнопку ON / OFF. 

 

Конструкція та характеристики можуть бути змінені без попереднього попередження 

для поліпшення продукції. Проконсультуйтеся з торговим агентством або 

виробником для більш детальної інформації.  



 

 

АНОТАЦІЯ З МОНТАЖУ 

напівпромислових кондиціонерів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед початком експлуатації кондиціонера 

уважно прочитайте цю анотацію і зберігайте її в доступному місці. 



 
 

 

Кондиціонер з внутрішнім блоком канального, напольно- підстельового, касетного типу. 

Дякуємо Вам за покупку нашого кондиціонера. 

 

Перед початком монтажу уважно вивчіть дану анотацію та збережіть її для отримання необхідної інформації в 

подальшому. 

 

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Дану інструкцію слід зберігати в доступному для користувачів місці. До запуску обладнання необхідно 

ретельно вивчити дану інструкцію. В зв’язку з технікою безпеки користувач повинен ретельно вивчити розділ 

«ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ».  

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Недотримання інструкцій даної категорії може привести до нанесення матеріального збитку середньої тяжкості 

для здоров'я людей. Після завершення монтажу необхідно переконатися в належній роботі устаткування при 

його введенні в експлуатацію. Слід проінструктувати користувачів про те, як керувати кондиціонером і 

підтримувати його працездатність, а також інформувати користувачів про необхідність зберіганання даної 

інструкції разом з керівництвом користувача для отримання необхідної інформації в подальшому. 

 

УВАГА 

 

Роботи з монтажу, ремонту та сервісного обслуговування обладнання повинні виконуватися кваліфікованими 

фахівцями, що пройшли необхідну підготовку. Неправильне виконання монтажу, ремонту або технічно-

господарського обслуговування обладнання може призвести до виникнення ризику ураження електричним 

струмом, короткого замикання, витоків холодоагенту, пожежі або іншого пошкодження обладнання. При 

неправильному виконанні монтажу можливо виникнення витоків води, небезпеки ураження електричним 

струмом або пожежі.  

 

При монтажі обладнання в невеликому приміщенні необхідно вжити заходів щодо запобігання перевищення 

ГДК холодоагенту в повітрі приміщення у разі витоку. Для отримання детальнішої інформації слід звертатися 

до постачальника обладнання. Надмірна концентрація холодоагенту в повітрі приміщення може призвести до 

кисневого голодування. При монтажі необхідно використовувати монтажні приналежності входять до 

комплекту. В іншому випадку, можливе падіння блоку, виникнення витоків води, небезпеки ураження 

електричним струмом або пожежі.  

 

Обладнання необхідно встановлювати на міцній основі, здатній витримати вагу агрегату. Недостатня міцність 

основи або неправильне виконання монтажу може призвести до падіння обладнання та нанесенню збитку. 

Внутрішній блок повинен встановлюватися на висоті не менше 2,3 м від рівня підлоги.  

 

Обладнання не повинно монтуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю. 

 

Перед проведенням робіт з електричними клемами необхідно знеструмити всі контури електроживлення. 

При виборі місця монтажу обладнання необхідно враховувати зручність доступу до мережевого штепселю. При 

виконанні електромонтажних робіт необхідно дотримуватися місцевих норм і вимог законодавства, а також 

вимоги даної інструкції. Необхідно використовувати незалежний контур живлення та окрему мережеву розетку.  

 

Якщо перетин електричного кабелю менше необхідного, або кабель пошкоджений, може статися пожежа або 

виникнути загроза ураження електричним струмом. Слід використовувати вказаний виробником кабель, 

надійно підключити і закріпити його, щоб виключити можливість передачі зовнішніх зусиль на електричні 

з'єднання. 

 

Неякісне підключення або кріплення призведе до перегріву або займання з'єднання. Необхідно правильно 

прокласти кабелі, щоб можна було правильно закріпити кришку щита управління. Неправильна фіксація 

кришки щитка управління, призведе до перегріву в точці підключення, пожежі або ураження електричним 

струмом. 

 

На стаціонарній проводці необхідно встановити двополюсний вимикач з зазором в розімкнутому стані, не 

менше 3 мм.  

При приєднанні труб холодоагенту необхідно виключити можливість попадання повітря в холодильний контур. 

В іншому випадку, може знизитися продуктивність системи, а також може статися перевищення допустимого 

тиску в системі, що може призвести до вибуху. 



 
 

 

Забороняється вкорочувати або нарощувати силовий кабель, або використовувати подовжувач, а також 

підключати до єдиної розетки інше електрообладнання. В іншому випадку, може виникнути пожежа або ризик  

ураженя людей електричним струмом.  

 

При проведенні монтажних робіт необхідно враховувати ймовірність виникнення сильного вітру, ураганів чи 

землетрусів. Неправильне виконання монтажу може призвести до падіння обладнання та заподіянню шкоди.  

 

Якщо в ході монтажу стався витік холодоагенту, місце установки необхідно негайно провітрити. При контакті 

холодоагенту з відкритим полум'ям можливе утворення токсичних газів. Оскільки температура окремих 

ділянок холодильного контуру може бути висока, необхідно виключити безпосередній контакт міжблочних 

кабелів і траси холодоагенту.  

 

Після завершення монтажу необхідно переконатися у відсутності витоків холодоагенту. При контакті 

холодоагенту з джерелом відкритого полум'я можливе утворення токсичних газів. Не допускається управління 

кондиціонером без нагляду дітьми та лицями з обмеженими можливостями.  

 

Не допускається встановлення кондиціонера: 

 за наявності в повітрі парів парафінів; 

 при високому вмісті солей в повітрі (у приморськийських районах ); 

 за наявності в повітрі агресивних газів, наприклад сірководню ( поблизу термальних джерел); 

 при істотних скачках напруги в живильній електромережі ( на виробничих підприємствах); 

 на транспортних засобах; 

 у присутності парів масла ( на кухнях ); 

 при наявності сильного електромагнітного поля; 

 у присутності легкозаймистих речовин або газів; 

 у присутності парів кислот або лугів; 

 за наявності інших несприятливих факторів. 

 

Електромонтажні роботи необхідно виконувати згідно з місцевими нормами і правилами. Забороняється 

експлуатація кондиціонера в приміщеннях з підвищеною вологістю ( ванних кімнатах, пральнях та інше). 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Кондиціонер необхідно заземлити. Не допускається підключення заземлюючого проводу до газопроводу, 

водопроводу, блискавковідводу або до телефонного заземлення проводу. Неправильне заземлення може 

призвести  до ураження електричним струмом. Необхідно встановити автоматичний вимикач витоку на землю. 

Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом. 

 

Спочатку підключаються зовнішні блоки, потім підключаються внутрішні блоки.  Забороняється підключати 

кондиціонер до електроживлення до завершення всіх електромонтажних робіт і підключення трубопроводів. 

 

Для забезпечення дренажу внутрішнього блоку необхідно відповідно підключити дренажний трубопровід і 

теплоізолювати його, щоб уникнути утворення на трубах конденсату. Неправильне підключення дренажного 

трубопроводу може призвести до витоку вод та псуванні майна.  

 

Щоб уникнути виникнення електромагнітних перешкод наружних і внутрішніх блоків, силові й міжблочні 

електрокабелі повинні розташовуватися на відстані не менше 1 м від теле - і радіоприймачів. У деяких випадках 

відстань повинна бути збільшена.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ 

 

Всі монтажні роботи повинні виконуватися кваліфіковарова фахівцями. При установці і підключенні 

внутрішнього блоку, вказівки даної інструкції повинні виконуватися як можна більш точно. Якщо кондиціонер 

монтується на металеві будівельні конструкції, вони повинні бути ретельно ізольовані у відповідності з 

діючими правилами електроустановок. Подача електроживлення на кондиціонер повинна здійснюватись тільки 

після повного завершення всіх монтажних робіт та проведення всіх необхідних перевірок. 

 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 

 

 Вибрати місце установки; 



 
 

 Змонтувати внутрішній блок; 

 Змонтувати зовнішній блок; 

 Прокласти і підключити трубопровід холодоагенту; 

 Прокласти і підключити дренажний трубопровід; 

 Виконати електромонтажні роботи; 

 Запустити кондиціонер в тестовому режимі. 

 

 

ПРИЙМАННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ.  

 

У ході приймання необхідно перевірити відсутність пошкоджень на упаковці; при наявності пошкоджень 

необхідно негайно сповістити про них страхову компанію. 

 

МОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ 

 

Вибір місця встановлення 

Місце встановлення внутрішнього блоку має відповідати слідующим умовам: 

 

 має бути забезпечено необхідний простір для монтажу і технічного обслуговування;  

 стеля повинна бути горизонтальна, вона повинна витримувати вагу внутрішнього блоку; 

 мають бути відсутні перешкоди для циркуляції воздуха через блок; 

 вплив зовнішнього повітря на циркуляцію має бути мінімально можливим; 

 повітря з блоку повинен вільно розподілятися по приміщенню; 

 повинен бути забезпечений зручний доступ до трубопроводів холодоагенту та дренажної системи; 

 блок не повинен піддаватися безпосередньому нагріванню від опалювальних приладів. 

 

Внутрішній і зовнішній блоки, силові й міжблочні сигнальні кабелі повинні розташовуватися на відстані не 

менше 1 м від теле - і радіоприймачів. Це необхідно для запобігання виникнення електромагнітних перешкод.  

(у деяких випадках, електромагнітні перешкоди можуть виникати навіть на відстані більше 1 м, між 

елементами системи кондиціонування і приймачами). 

 

ПРИМІТКА 

При установці блоку необхідно забезпечити ухил дренажного шланга в бік стоку. 

1. Забороняється перекладати вагу повітропроводу на змонтований внутрішній блок. 

2. Для запобігання передачі вібрацій від працюючого блоку на повітропровід рекомендується 

встановлювати між блоком і повітропроводом гнучкі вставки з негорючого матеріалу. 

3. Щоб уникнути випадання конденсату зовнішня поверхня повітропровода повинна бути покрита шаром 

спіненого ізоляційного матеріалу. За наявності особливих вимог до рівнівню шуму системи 

кондиціювання шаром ізоляції покривається і внутрішня поверхня повітропровода. 

 

МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 

 

Вибір місця установки 

Місце встановлення зовнішнього блоку повинно відповідати належним умовам: 

 

 має бути забезпечено необхідний простір для монтажу і технічного обслуговування; 

 мають бути відсутні перешкоди для циркуляції повітря через блок, блок не повинен піддаватися впливу 

сильного вітру; 

 блок слід монтувати в сухому, добре вентильованном місці; 

 монтажна площадка повинна бути рівною і горизонтальною; вона повинна витримувати вагу 

зовнішнього блоку і не повинна служити джерелом додаткового шуму або вібрацій; 

 шум і потік повітря від працюючого зовнішнього блоку не повинен створювати незручностей для 

сусідів; 

 мають бути відсутні перешкоди для прокладання трубопроводів та кабелів; 

 мають бути відсутні перешкоди в напрямку вихідного з блоку потоку повітря; 

 має бути відсутня загроза витоку і займання горючого газу; 

 довжина трубопроводу холодоагенту між внутрішнім і наружних блоками не повинна перевищувати 

допустимих значень; 

 при установці зовнішнього блоку в умовах впливу сильних вітрів, наприклад в прибережній зоні, 

необхідмо монтувати блок уздовж стіни або встановити захисний екран; 

 по можливості, місце установки має бути захищене від прямих сонячних променів; 



 
 

 при необхідності, слід встановити світлозахисний екран, що не створює перешкод для потоку повітря; 

 в ході роботи блоку в режимі нагріву, в зовнішньому блоці утворюється конденсат; 

 відвід конденсату не повинен ствовати незручностей для оточуючих; 

 блок повинен монтуватися в місці, захищеному від снігу, падаючого листя та іншого сміття; при 

необхідності, слід передбачити наявність захисного козирка; 

 зовнішній блок повинен розміщуватися як можна ближче до внутрішнього; 

 по можливості, слід прибрати всі перешкоди для приструму до зовнішнього блоку повітря; 

 мінімальні відстані від блоку до перешкоди, вказані у відповідній таблиці, повинні бути змінені при 

установці блоку в закритому приміщенні; 

 перешкоди мають бути відсутні в двох із трьох можливих напрямків потоку повітря. 

 

 

При монтажі зовнішнього блоку на даху або веранді житлового будинку, конденсат що відводиться, може 

замерзати в холодну пору року. Тому, слід уникати відводу дренажу в громадські зони (існує ризик 

слизнутимуть) 

 

Оскільки центр ваги зовнішнього блоку не збігається з його геометричним центром, необхідно проявляти 

обережність при переміщенні блоку. 

 

Забороняється тримати зовнішній блок при переміщенні за повітрозабірні грати, оскільки, це може її  

пошкодити. 

 

Забороняється торкатися до крильчатки вентилятора. Забороняється нахиляти блок більш, ніж на 45 °.  

 

Бетонний фундамент для встановлення блоку повинен відповідати характеристикам устаткування. 

 

Блок необхідно закріпити на підставці болтами, для запобігання його падінню в разі землетрусу або пориву 

сильного вітру. 

 

ПРИМІТКА 

При експлуатації блоку в умовах зниженої температури повітря і підвищеної вологості, слід встановлювати 

його під кутом 3-4 ° до поверхні підлоги. Слід передбачити зручний доступ для видалення утворенного в 

зовнішньому блоці льоду. Зовнішній блок рекомендується встановлювати на опору висотою 30 см. Температура 

зовнішнього повітря повинна бути вище 0°С.  

 

 

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДІВ ХОЛОДОАГЕНТА 

 

Перепад висот між внутрішнім і зовнішнім блоками і довжина трубопроводу холодоагенту повинна відповідати 

значенням, зазначеним далі. Зовнішній блок відвантажується із заводу-виробника заправленним 

холодоагентом. Необхідна кількість холодоагенту для додаткової заправки розраховується з урахуванням 

діаметра і довжини трубопроводу лінії рідини між зовнішнім і внутрішнім блоками. 

 

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 відносного встановлення 

внутрішнього блоку. Мінімальна допустима відстань між блоками: 18К-24К 3м, 24К-60К 5м. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Прокладку трубопроводів повинен виконувати фахівець, який має необхідну кваліфікацію і допуски,  

відповідно до місцевих норм і вимог законодавства. Трубопроводи повинні монтуватися після завершення 

монтажа зовнішнього і внутрішнього блоків. При виконанні робіт необхідно запобігти попаданню в 

трубопровід повітря, пилу та інших сторонніх домішок. Лінії газу і рідини повинні бути теплоізольовані для 

уникнення небезпеки випадання на них конденсату.   

 

Забороняється змішувати холодоагенти різних типів. 



 
 

 

Забороняється використовувати холодоагент для витіснення з трубопроводу повітря. Якщо необхідне 

розрідження не досягає після 2- х годин роботи насоса, необхідно перевірити відсутність витоків у 

трубопроводі. Якщо витоки відсутні, слід запустити насос ще на 1-2 год. 

 

УВАГА 

Забороняється запуск обладнання без ретельного вакуумування системи. 

 

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ ( ДЛЯ КАСЕТНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ) 

 

Якщо вихідний кінець дренажної труби розташований вище вихідного патрубка дренажного насоса, необхідно 

проложити дренажну трубу якомога більш вертикально. Висота підйому конденсату повинна становити менше 

550 мм; в іншому випадку, вода буде переливатися через край дренажного піддону при зупинці кондиционера. 

Кінець дренажної труби повинен розташовуватися не нижче, ніж на 50 мм вище рівня землі або дна дренажного 

жолоба, і не повинен торкатися поверхні води. Якщо конденсат зливається безпосередньо в каналізацію, що 

необхідно передбачити наявність на трубі гідрозатворів, щоб не допустити поширення в  приміщенні через 

дренажну трубу неприємних запахів.  

Монтаж дренажного трубопроводу внутрішнього блоку: 

 В якості дренажного трубопроводу можна використовати поліетиленову трубу із зовнішнім діаметром 

29-31 мм і внутрішнім діаметром 25 мм. Вона купується за місцем монтажу обладнання. 

 Одягніть кінець дренажної труби на патрубок дренажного насоса і надійно скріпіть дренажну трубу і 

теплоізоляцію вихідного патрубка за допомогою хомута. 

 Патрубок насоса і дренажна труба (особливо частина, що знаходиться у приміщенні) повинні бути 

надійно теплоізоьованні і скріплені разом, в іншому випадку, на поповерхні труб може утворюватися 

конденсат. 

 Для запобігання попадання конденсату назад у внутрішній блок при зупиненому кондиціонері,  

дренажні труби слід прокладати з ухилом у напрямку стоку. Необхідно стежити за відсутністю в трубі 

перешкод для стоку конденсату. 

 Не натискайте дренажну трубу при її прокладанні, це може її пошкодити. Для запобігання провисання 

труби необхідно передбачити наявність точок опори кожні 1-1,5 м. Також можна скріпити разоме 

дренажну трубу і трубопровід холодоагенту. 

 Якщо дренажна труба має велику довжину, рекомендується прокласти частину труби в приміщенні 

всередині захисного рукава. Це допоможе запобігти провисанню і деформації труби. 

 

Перевірка роботи дренажної системи: 

 Перевірте відсутність перешкод для стоку конденсата. 

 Для новозбудованих будинків перевірка повинна проходити до монтажу підвісної стелі. 

 

Для перевірки роботи дренажної системи з блоках, оснащени дренажним насосом, зніміть захисну кришку і 

залийте в дренажний, піддон через, патрубок близько 2 л води. 

 

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДУ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 

1. Встановіть на кріплення дренажної труби ущільнюваючу прокладку, потім вставте кріплення 

дренажної труби в дренажний отвір підстави зовнішнього блоку і закріпіть його, повернувши на 90 °. 

2. Встановіть дренажну трубу на кріпленні (тим самим буде забезпечено злив конденсату з зовнішнього 

блоку при роботі кондиціонера в режимі нагріву ). 

 

ПРИМІТКА 

Увімкніть електроживлення і запустіть кондиціонер в режимі охолодження. Прислухайтеся до звуку 

працюючого дренажного насоса. Переконайтеся в наявності стійкого зливу води (залежно від довжини 

дренажної труби можлива затримка початку зливу води до 1 хв). Провірте відсутність протікання на стиках. 

Зупиніть кондиціонер, вимкніть електроживлення та поверніть захисну кришку у вихідне положення. 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ 

 

При виконанні електромонтажних робіт необхідно дотримуватися правил улаштування електроустановок. 

Електроживлення кондиціонера має здійснюватися від окремої лінії живлення з необхідними параметрами. 

Зовнішнє джерело живлення кондиціонера повинен бути заземленно; дріт заземлення повинен з'єднуватися з 

проводами заземлення внутрішнього і зовнішнього блоків.  

 

Електромонтажні роботи повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями відповідно до електросхеми. У 

ланцюг живлення кондиціонера повинен бути включений двополюсний вимикач з повітряним зазором між 



 
 

контактами всіх ланцюгів не менше 3 мм і пристроєм захисту від замикання на землю, на номінал не більше 10 

мА, встановлений згідно з місцевими нормами. Не допускається перехрещення силових і сигнальних кабелів. 

Забороняється подавати на кондиціонер електроживлення, до виконання всіх необхідних перевірок. 

 

ПРИМІТКА 

Якщо труби холодильного контуру сильно нагріваються, слід прокладати міжблочний кабель окремо від 

трубопроводу холодоагенту. 

 

Необхідно дотримуватися вимог Директиви 2004/108/ЄС щодо електромагнітної сумісності.  

Для запобігання флікер-ефекту (наприклад, мерехтіння зображення на екранах пристроїв) при запуску 

компресора необхідно дотримуватись рекомендацій, наведених далі. 

 

Кондиціонер повинен підключатися безпосередньо до розподільної мережі. Розподільний ланцюг повинен мати 

низький повний опір ( необхідний повний опір, як правило, досягається при точці плавлення, відповідної 32 А). 

Підключення іншого обладнання до лінії живлення кондіціонера не допускається. У разі виникнення проблем, 

пов'язаних з з подключением до мережі такого обладнання, як пральні машини, кондиціонери повітря або 

електричні печі, звертатися до енергопостачальної компанії для отримання докладної інформації. Параметри 

електроживлення кондиціонера наведені на заводській табличці.За отриманням інформації з будь-яких питань 

проведення електромонтажних робіт звертайтеся до місцевої дилерської організації. 

 

ТЕСТОВИЙ ЗАПУСК 

1. Після завершення всіх монтажних робіт необхідно виконати тестовий запуск кондиціонера. 

2. До початку тестового запуску слід перевірити виконання таких умов: 

 зовнішній і внутрішній блоки змонтовані належним чином; 

 повністю виконано підключення трубопроводів і електрокабелів; 

 трубопровід холодоагенту перевіряється на герметичність; 

 забезпечено безперешкодний злив конденсату з блоків; 

 елементи системи належним чином теплоізолюючі; 

 дроти заземлення підключені належним чином; 

 зроблені записи про довжину трубопроводів холодоагенту і кількість дозаправки 

холодоагенту; 

 напруга живлення відповідає вимогам; 

 відсутні перешкоди для циркуляції повітря через зовнішній і внутрішній блоки; 

 запірні вентилі ліній рідини і газу закриті; 

 на кондиціонер завчасно подано електроживлення. 

 

 

3. Змонтуйте тримач пульта дистанційного управня відповідно до вимог користувача, в зоні 

безперешкодного доступу сигналу з пульта на внутрішний блок. 

 

ВИКОНАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКУ 

 

Запустіть кондиціонер у режимі охолодження командою з пульта дистанційного керування і перевірте 

виконання наступних пунктів: 

1. для внутрішнього блоку 

a) кнопка включення на пульті ДУ працює нормально; 

b) інші кнопки на пульті ДУ працюють нормально; 

c) повітророзподільчі жалюзі працюють нормально; 

d) температура в приміщенні регулюється нормально;  

e) світловий індикатор працює нормально; 

f) сенсорні кнопки працюють нормально; 

g) дренажна система працює нормально; 

h) відсутня вібрація і сторонні шуми при роботі блока; 

i) кондиціонер нормально працює в режимі нагріву (якщо це передбачено в даній моделі); 

 

 

2. для зовнішнього блоку 

a) відсутня вібрація і сторонні шуми при роботі блока; 

b) потік повітря, шум або конденсат не створюють незручностей для сусідів; 

c) відсутні витоки холодоагенту. 

 

 



 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Перший запуск обладнання проводити виключно у режимі «охолодження».  

При мінусових температурах зовнішнього повітря забороняєтся проводити перший (тестовий) запуск, а також 

проводити пусконалагоджувальні роботи.  

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Захисна функція запобігає можливість запуску кондіціонера протягом приблизно 3- х хвилин після його 

зупинки. 

 

Згідно державним нормам і правилам у всі активні електричні контури повинні бути встановлені двополюсні 

вимикачі з повітряним зазором між контактами. При виконанні електромонтажних робіт необхідно 

користуватися даними з відповідних таблиць. Позначення клем внутрішнього блоку на деяких схемах можуть 

бути замінені символами. 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА 

 

 

З метою вдосконалення продукції виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та технічні 

характеристики обладнання без попереднього повідомлення. За детальною інформацією рекомендується 

звертатися до торгівельного представника або виробника. 

 

 

 

 



 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 

Кондиціонери відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної 
сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  
16 грудня 2015р. № 1077), вимогам Технічного Регламенту низьковольтного електричного 
обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. 
№1067), вимогам Технічного Регламенту обмеження використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139), та вимогам Технічного 
Регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря (затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017р. № 360).  

Декларації про відповідність можна знайти на сайті www.optіm.ua у розділі «Підтримка» 

 
Адреса потужностей виробництва: 

«ГД МІДЕЯ» Індустріал Сіті, Бейжао Шунде 528 311 Фошань Гуандонг, Китайська 
Народна Республіка  

 
Уповноважений Представник в Україні 

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ  «ОПТІМ» Україна, 03134 м. Київ, вул. Пшенична, 9 

тел.: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45  

Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах 
України). 

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

Термін служби - 5 років.  

До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений. 

Дата виробництва вказана на виробі. 

  

 

 




