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ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:
Уважно прочитайте цю інструкцію
перед встановленням або експлуатацією Вашої
нової установки кондиціювання
повітря. Переконаєтеся в тому, що Ви зберегли
цю інструкцію з метою подальшого
використання.
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Правила техніки безпеки
Перед встановленням прочитайте правила техніки безпеки
Неправильне встановлення через ігнорування інструкцій може привезти до серйозних
ушкоджень або травм.
Серйозність потенційного ушкодження або травм класифікується як ПОПЕРЕДЖЕННЯ або
УВАГА.
Даний символ вказує на те, що ігнорування інструкцій може призвести до
смерті або серйозних травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Даний символ вказує на те, що ігнорування інструкцій може привезти до
ураження середньої ваги для людини або пошкодження Вашого пристрою чи
іншого майна.

УВАГА
УВАГА
Даний пристрій може бути використовуватися дітьми у віці від 8 років і старшими, та особами з
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або недостачею досвіду і знань,
якщо вони перебувають під доглядом або ними отримані інструкції щодо безпечного використання
пристрою і вони розуміють ризики, пов'язані із цим. Діти не повинні грати з даним пристроєм.
Очищення і технічне обслуговування для користувачів не повинні виконуватися дітьми без догляду
дорослих.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ
•
•

Запитайте в авторизованого дилера про встановлення даного кондиціонера. Неправильне встановлення може
призвести до витоку води, ураження електричним струмом або пожежі.
Всі ремонтні роботи, технічне обслуговування та переміщення цього пристрою мають виконуватися
уповноваженим фахівцем з обслуговування. Неправильні ремонтні роботи можу призвести до серйозних
травм або відмови продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ
•

•
•
•
•
•
•
•

У випадку виникнення позаштатної ситуації (наприклад, запах горіння), негайно вимкніть пристрій та
витягніть вилку мережевого шнура. Зверніться до дилера для одержання інструкцій, щоб уникнути
ураження електричним струмом, пожежі або травм.
Не вставляйте пальці, а також палки та інші предмети в отвори для забору і випускання повітря. Це може
призвести до травм, оскільки вентилятор може обертатися на високих швидкостях.
Не використовуйте займисті аерозолі, такі як лак для волосся, лак або фарбу поблизу пристрою. Це може
спричинити пожежу або загоряння.
Не вмикайте кондиціонер у місцях поблизу або навколо горючих газів.
Газ, що виділився, може збиратися навколо пристрою і спричинити вибух.
Не вмикайте кондиціонер у вологій кімнаті (наприклад, ванні або пральні). Це може викликати ураження
електричним струмом і призвести до псування продукту.
Не піддавайте свій організм впливу холодного повітря протягом тривалого періоду часу.
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•

•

Використовуйте винятково шнур електроживлення із заданою потужністю. Якщо шнур електроживлення
пошкоджений, він має бути замінений виробником або сертифікованим сервісним агентом.

•

Тримайте роз’єм електроживлення в чистоті. Видаліть пил і бруд, що накопичується або знаходиться навколо
роз’єму електроживлення. Забруднені штекери можуть викликати пожежу або ураження електричним
струмом.

•

Не тягніть шнур електроживлення, щоб відключити пристрій. Міцно тримайте штепсельну вилку і витягніть
її з розетки. Безпосереднє витягування може привезти до пошкодження шнура, що може викликати пожежу
та ураження електричним струмом.

•

Не використовуйте подовжувальний шнур для того, щоб вручну подовжити шнур електроживлення або
підключити ті ж прилади в іншу розетку, в яку підключений кондиціонер. Погані електричні з'єднання, погана
ізоляція або недостатня напруга можуть призвести до пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
•

Вимкніть прилад і вийміть шнур електроживлення перед чищенням. Недотримання цього правила може
призвести до ураження електричним струмом.

•

Не використовуйте для чищення кондиціонера надмірну кількість води.

•

Не використовуйте для чищення кондиціонера горючі чистячі засоби. Горючі чистячі засоби можуть
спричинити пожежу або деформацію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•

Якщо кондиціонер використовується разом з пальниками або іншими нагрівальними приладами - ретельно
провітрюйте приміщення, щоб уникнути дефіциту кисню.

•

Вимкніть кондиціонер і відключіть пристрій, якщо Ви не маєте наміру використовувати його протягом
тривалого часу.

•

Вимкніть пристрій або витягніть вилку з розетки під час штормів.

•

Переконайтеся в тому, що вода, яка утворила конденсат, може безперешкодно виливатися із пристрою.

•

Не вмикайте кондиціонер мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.

•

Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, окрім як за призначенням.

•

Не піднімайтеся і не розміщуйте об'єкти на верхній частині зовнішнього блоку.

•

Не дозволяйте кондиціонеру працювати протягом тривалих проміжків часу при відкритих дверях або вікнах, чи
якщо рівень вологи надмірно високий.
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Специфікації по установці
кондиціювання повітря та
характеристики
Складові частини установки кондиціювання повітря
Живильний кабель (деякі
блоки)

Заслінка

ПДК

Вентиляційні решітки

Вікно індикатора(A)
Вікно індикатора(B)

Віддалений
тримач
(деякі блоки)

свіжість розморожування

свіжість розморожування пуск таймер

fresh

“

” коли функція «свіжості повітря» активна (деякі блоки)

defrost

“

” коли функція розморожування активна.

run

“

” коли пристрій увімкнений.

timer

“
“ ”

” коли встановлено ТАЙМЕР
не доступно для всіх блоків.
Коли ЕКО-функція активна (деякі блоки),

,

Код дисплея
Значення

висвітлює поступово один за другим ---

--встановити температуру --- ......
інтервал в одну секунду. В інших режимах пристрій
відображатиме налаштування для температури. У
режимі вентилятора пристрій буде відображати в
приміщенні. При виникненні помилки
-- відображатиметься код помилки.
“
” на три секунди, коли:
• TIMERON встановлено
Функції FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE увімкнені
“
” на три секунди, коли:
• TIMER OFF встановлено
• Функції FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE вимкнені
“

” коли функція захисту від холодного

повітря увімкнена “
“

” коли розморожування

” коли блок самоочисний

ПРИМІТКА: Інструкція щодо використання інфрачервоних ПДК
не включена в даний пакет.
Стор. 6

Специфікації й
характеристики
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Досягнення оптимальної продуктивності
Специфікації й
характеристика

Оптимальна продуктивність для режимів ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ і СУШІННЯ може бути
досягнута в наступних діапазонах температур. Коли кондиціонер використовується поза цими
діапазонами, деякі функції захисту безпеки будуть активовані і створять умови для того, щоб
пристрій працював у меншому за оптимальний режимі.
Автономний інвертор

Кімнатна
температура

Режим
ОХОЛОДЖЕННЯ

Режим
ОБІГРІВ

Режим
СУШІННЯ

17°C - 32°C

0°C - 30°C

10°C - 32°C

(63°F - 90°F)

(32°F - 86°F)

(50°F - 90°F)

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ
З ДОПОМІЖНИМ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
НАГРІВАЧЕМ
Коли температура
зовнішнього повітря
нижче 0°C(32°F), ми

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

настійно рекомендуємо тримати
пристрій увімкненим увесь час,
щоб забезпечити плавність
поточної роботи.

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(для моделей
із системами
охолодження

-15°C - 30°C

Температура

0°C - 50°C

зовнішнього повітря

при низькій
температурі)

(5°F - 86°F)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)
(для особливих
тропічних моделей)

(32°F - 122°F)
0°C - 60°C
(32°F - 140°F)
(для особливих
тропічних моделей)

Модель кондиціонера з фіксованими обертами вентилятора
Режим
Режим ОХОЛОДЖЕННЯ
ОБІГРІВ
Кімнатна
температура
Температура
зовнішнього
повітря

17°-32°C (63°-90°F)
18°-43°C (64°-109°F)
-7°-43°C (19°-109°F)
(для моделей із системами охолодження при
низькій температурі)
18°-54°C (64°-129°F)

0°-30°C (32°-86°F)

Режим СУШІННЯ
10°-32°C (50°-90°F)
11°-43°C (52°-109°F)
18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

(для особливих тропічних моделей)

18°-54°C (64°-129°F)
(для особливих тропічних
моделей)

Для подальшої оптимізації продуктивності Вашого пристрою виконаєте наступні дії:
•

Тримайте двері й вікна закритими.

•

Обмежте споживання енергії, скориставшись функціями TIMERON і TIMEROFF.

•
•

Не блокуйте впускні отвори для повітря або розетки.
Регулярно перевіряйте т очищайте повітряні фільтри.
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Для детального пояснення кожної функції
зверніться до Інструкції щодо
дистанційного керування.

• Автоматичний перезапуск
Якщо блок втрачає потужність, він
автоматично перезавантажиться з попередньо
встановленими налаштуваннями, як тільки
потужність буде відновлено.
• Протипліснява функція (деякі блоки)
При відключенні пристрою від режимів
ОХОЛОДЖЕННЯ, АВТО(ОХОЛОДЖЕННЯ)
або СУШІННЯ, кондиціонер довжить роботу
при дуже низькій потужності, щоб висушити
водяний конденсат и попередити утворення
плісняви.
• Контроль Wi-Fi (деякі блоки)
КонтрольWi-Fi дозволяє контролювати
Ваш кондиціонер, використовуючи
мобільний телефон і підключення до WiFi.
• ДК кута заслінки (деякі біля заслінки)
При увімкненні даного пристрою заслінка
автоматично відновить попередній кут.
• Виявлення витоку холодильного
агента (деякі блоки)
Внутрішній блок автоматично відобразить
«EC» (індикатор “timer” вимикається,
індикатор “run” мигає 7 разів, коли пристрій
виявляє витік холодоагенту).

п
i
t

Інші функції

• ДК повітряного фільтра (деякі блоки)
Нагадування про чищення
повітряного фільтра
Через 240 годин використання світлові
індикатори “run” і “timer”
на внутрішньому блоці будуть мигати
одночасно разом з вікном дисплея на
внутрішньому блоці буде мигати“CL”
(якщо застосовно). Це нагадування
про чищення фільтра. Після того, як
пройде 15 секунд, блок повернеться до
попереднього дисплею.
Для того щоб скинути налаштування
нагадування, натисніть кнопку LED на
ПДК 4рази, або натисніть кнопку
РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 3 рази.
Якщо Ви не скидаєте налаштування
щодо нагадування, світлові індикатори
“CL”, “run” і “timer” будуть знову
мигати, коли Ви перезавантажите
пристрій.
Нагадування про заміну повітряного
фільтра
Через 2880 годин використання світлові
індикатори “run” і “timer” будуть мигати
одночасно 10 разів, а потім залишаться
включеними протягом 5 секунд, а також
вікно дисплея на внутрішньому блоці
буде мигати “n”(якщо застосовно). Це
нагадування про заміну фільтра. Після
цього пристрій повернеться до
попереднього дисплея.

Для того щоб скинути налаштування про
нагадування натисніть кнопку LED ПДК
4 рази, або натисніть кнопку РУЧНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ 3 рази. Якщо Ви не
скидаєте налаштування щодо
нагадування, світлові індикатори “n”,
“run” і “timer” будуть мигати знову, коли
Ви перезавантажите пристрій.
Для детального пояснення розширеної
функціональності пристрою (такої як: режим
TURBO-функції самоочищення) зверніться до
Інструкції щодо дистанційного керування.
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Специфікації та
характеристики

• Кут встановлення повітряного потоку

Встановлення вертикального кута
повітряного потоку
Коли установка увімкнена, використовуйте
кнопки SWING/DIRECT, щоб задати напрямок
(вертикальний кут) повітряного потоку.
1. Натисніть кнопку SWING/DIRECT
для того, щоб активувати заслінку.
Щоразу, коли Ви натискаєте кнопку–
вона буде встановлена на 6°.
Натискайте на кнопку доти, доки не
досягнете бажаного напрямку.
2. Для того щоб заслінка відводилася
вгору і вниз безперервно, натисніть
та утримуйте кнопку
SWING/DIRECT протягом 3 секунд.
Натисніть іще раз, щоб зупинити
автоматичну функцію.
Встановлення горизонтального кута
повітряного потоку
Горизонтальний кут повітряного потоку має бути
встановлений вручну.
Візьміться за стрижень відбивача (див. мал. Б) і вручну
налаштуйте його в бажаному напрямку.
Для деяких блоків горизонтальний кут

Увага: не тримайте заслінку під надмірно
вертикальним кутом тривалі періоди часу. Це
може призвести до конденсації води та її
протіканню на ваші меблі.
Мал.А

УВАГА
Не засовуйте пальці у вентилятор, не тримайте їх
поблизу від нагнітача повітря або на всмоктувальній
стороні пристрою. Високошвидкісний вентилятор
всередині пристрою може завдати травм.

повітряного потоку може бути встановлений за
допомогою ПДК, зверніться до інструкції щодо ДК.

ПРИМІТКА ЩОДО КУТІВ ЗАСЛІНКИ
При використанні режимів ОХОЛОДЖЕННЯ і СУШІННЯ не
використовуйте заслінку під надмірно вертикальним кутом
тривалі періоди часу. Це може викликати конденсацію води на
лопатці заслінки, яка стікатиме на підлогу або меблі (див. Мал. А)
При використанні режимів ОХОЛОДЖЕННЯ та ОБІГРІВ
встановлення заслінки під надмірно вертикальним кутом може
знизити продуктивність пристрою за рахунок обмеженого
потоку повітря.
Не рухайте заслінку вручну. Це може призвести до того, що
вона не буде синхронізована. Якщо це відбулося, вимкніть
пристрій і відключіть його від мережі на декілька секунд, а
потім запустіть знову. Це призведе до скидання налаштувань
заслінки.

Стрижень відбивача

Мал.Б

Стор. 9
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• Функція «СОН»
Специфікації й
характеристики

Функція «СОН» використовується для зниження
споживання енергії під час сну (і немає потреби в
тих же налаштуваннях температури, щоб
перебувати в комфортному стані). Цю функцію
можна активувати за допомогою ПДК.
Натисніть на кнопку SLEEP, коли будете готові
іти спати. При роботі в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ
установка збільшить температуру до 1°C (2°F)
через 1 годину, і збільшить додатково на 1°C (2°F)
через ще одну година. При роботі в режимі
ОБІОГРІВУ установка понизить температуру до
1°C (2°F) через 1 годину, і понизить додатково на
1°C (2°F) через ще 1 годину.

Кондиціонер буде втримувати нову температуру
протягом 5 годин, після чого пристрій
виключиться автоматично.
Примітка: функція «СОН» не доступна у
режимі ВЕНТИЛЯТОРА або СУШІННЯ.

Функція «СОН»
+/- 1 C/2 F
Початкова
температура

1год

+/- 1 C/2 F

1год

7 годин
Таймер
вимк

Економія енергії під час сну

Стор. 10
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Ручний режим (без ПДК)
Як регулювати Ваш пристрій без пульта
дистанційного керування

Ручний режим
(без ПДК)

У випадку якщо Ваш пульт дистанційного
керування перестане працювати, пристрій
може управлятися вручну за допомогою
кнопки РУЧНЕ КЕРУВАННЯ,
розташованої на внутрішньому блоці.
Зверніть увагу, що режим ручного
керування не є довгостроковим рішенням,
і настійно рекомендується робота
пристрою за допомогою ПДК.

УВАГА
Кнопка ручного керування призначена
винятково для тестування та аварійного
режиму роботи. Будь ласка, не
використовуйте цю функцію (тільки у
випадку якщо ПДК загублений, і в ньому
абсолютно немає потреби). Для
відновлення безперебійної роботи,
використовуйте пульт дистанційного
керування з метою активації пристрою.

ПЕРЕД РОБОТОЮ В РУЧНОМУ
РЕЖИМІ
Пристрій до початку роботи має
перебувати в ручному режимі.
Для роботи вашого пристрою вручну:
1. Відкрийте передню панель внутрішнього
блоку
2. Знайдіть кнопку РУЧНОГО
УПРАВЛІННЯ на правій частині пристрою.
3. Натисніть кнопку РУЧНОГО
УПРАВЛІННЯ один раз, щоб активувати
ВИМУШЕНИЙ АВТО режим.
4.Натисніть знову кнопку РУЧНОГО
КЕРУВАННЯ, щоб активувати режим
ВИМУШЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.
5. Натисніть кнопку РУЧНОГО
КЕРУВАННЯ втретє, щоб відключити
пристрій.
6. Відкрийте передню панель.

Стор. 11
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Догляд і технічне
обслуговування
Чищення Вашого внутрішнього блоку
ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯМ
ЗАВЖДИ ВИКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ КОНДИЦІЮВАННЯ І
ВІД'ЄДНУЙТЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД
ЧИЩЕННЯМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ.

6. Промийте фільтр прісною водою, а потім стряхніть
надлишок води.
7. Висушіть в прохолодному, сухому місці, і без
впливу прямих сонячних променів.
8. Після висихання повторно прикріпіть
дезодоруючий фільтр до більшого фільтра, а
потім вставте його назад у внутрішній блок.
9. Закрийте передню панель внутрішнього блоку.

УВАГА

Замочок фільтра

Використовуйте тільки м'яку, суху тканину для
протирання пристрою начисто. Якщо пристрій
особливо забруднений, ви можете використовувати
змочену в теплій воді тканину, щоб очистити начисто.
• Не використовуйте хімічні речовини або
хімічно оброблені тканини для чищення
пристрою
• Не використовуйте бензин, розчинник для
фарби, що полірувальний порошок або інші
розчинники для очищення пристрою. Вони
можуть призвести до пошкодження його
пластикової поверхні або деформації.
• Не використовуйте воду з температурою вище
40 ° C (104 ° F), щоб очистити передню панель.
Це може призвести до деформації панелі або
знебарвлення.

Очищення Вашого повітряного фільтра

Зніміть дезодоруючий фільтр із задньої частини великого фільтра
(деякі блоки)

і технічне
обслуговування

Забруднення можуть знизити ефективність охолодження
вашого пристрою, а також можуть бути шкідливі для вашого
здоров'я.
Переконаєтеся в тому, щоб очищення фільтр проводилося
раз на два тижні.
1. Підніміть передню панель внутрішнього блоку.
Повітряний фільтр знаходиться під верхніми
решітками повітрозабірника.
2. Захопіть язичок на кінці фільтра, підніміть його
вгору, а потім потягніть на себе.
3. Тепер витягніть фільтр.
4. Якщо фільтр має невеликий дезодоруючий фільтр,
відчепите його від більшого фільтра. Очистіть
дезодоруючий фільтр за допомогою портативного
пилососа.
5. Очистіть великий повітряний фільтр теплою або
мильною водою. Обов'язково використовуйте м'який
мийний засіб.

УВАГА
Не торкайтеся дезодоруючого фільтра (плазма),
принаймні, 10 хвилин після вимикання блоку
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УВАГА
•

Перед заміною фільтра або чищенням
вимканіть пристрій і від’єднайте джерело
живлення.
При видаленні фільтра не торкайтеся
металевих деталей у блоці. Гострі металеві
краї можуть порізати.

•

•

Технічне обслуговування - Тривалі періоди
простою
Якщо ви не плануєте використовувати кондиціонер
протягом тривалого періоду часу, виконайте наступні
дії:

Не використовуйте воду для очищення
внутрішньої поверхні внутрішнього блоку. Це
може зруйнувати ізоляцію і спричинити
ураження електричним струмом.
Не піддавайте фільтр впливу прямих сонячних
променів при сушінні. Це може зменшити
фільтр.

•

Очистіть всі фільтри

Увімкніть функцію
ВЕНТИЛЯТОР, поки пристрій
не висохне повністю.

Нагадування про повітряний фільтр
(опціонально)
Нагадування про очищення повітряного
фільтра
Після 240 годин роботи вікно дисплея на внутрішньому
блоці буде мигати “CL”. Це нагадування про те, що
необхідно чистити фільтр. Через 15 секунд пристрій
повернеться до попереднього дисплея.
Для того щоб скинути налаштування про
нагадування, натисніть кнопку LED на ПДК 4 рази,

або натисніть кнопку РУЧНЕ КЕРУВАННЯ 3
рази. Якщо Ви не
скинете налаштування нагадування, індикатор
“CL” знову мигатиме.

Вимкніть пристрій
і відключіть живлення

Витягніть батарейки

із ПДК

Обслуговування підготовча інструкція
Після тривалих періодів простою, або перед періодами
частого використання виконайте наступні дії:

Нагадування про заміну повітряного
фільтра
Через 2880 годин використання вікно дисплея на
внутрішньому блоці буде мигати “n”. Це нагадування про
необхідність заміни фільтра. Через 15 секунд пристрій
повернеться до попереднього дисплея.
Для того щоб скинути налаштування про
нагадування, натисніть кнопку LED 4 рази, або
натисніть кнопку РУЧНЕ
КЕРУВАННЯ 3 рази. Якщо ви не скинете налаштування
нагадування, індикатор “n” знову мигатиме, поки пристрій
не буде перезавантажено.

Перевірте наявність пошкоджених дротів Почистіть всі фільтри

УВАГА



Будь-яке обслуговування та очищення зовнішнього
блоку мають виконуватися авторизованим дилером
або ліцензованим постачальником послуг.
Будь-який ремонт пристрою має виконуватися
уповноваженим дилером або ліцензованим
постачальником послуг.

Перевірте на наявність витоків

Замініть батарейки

Переконайтесяєтеся, що ніщо не блокує всі впускні і випускні
отвори

Стор.13
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Якщо відбувається кожна з перерахованих нижче умов, негайно вимкніть пристрій!
• Шнур електроживлення пошкоджений або критично теплий
• Ви відчуваєте захід гару
• Пристрій видає голосні або ненормальні звуки
• Силовий запобіжник плавиться або автоматичний вимикач часто спрацьовує
• Вода або інші предмети падають в або із пристрою
НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО ЛАГОДИТИ! НЕГАЙНО ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З
УПОВНОВАЖЕНИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОСЛУГ!

Загальні питання
Наступні проблеми не є ознакою несправності та, у більшості випадків, не
потребують ремонту.
Проблема
Можливі причини
Пристрій має функцію захисту від 3-х
Пристрій не вмикається при натисканні хвилин, що запобігає перевантаженню.
Пристрій не може бути перезапущений
кнопки УВІМК/ВИМК
протягом трьох хвилин після вимикання.

Пристрій змінює режим
ОХОЛОДЖЕННЯ /ОБІГРІВ на режим
ВЕНТИЛЯТОР

Внутрішній блок виділяє білий туман

Внутрішній і зовнішній блоки виділяють
білий туман

Пристрій може змінити налаштування для
запобігання утворення інею на пристрої. З
ростом температури пристрій знову почне
працювати в раніше обраному режимі.
Задана температура була досягнута, після
чого пристрій вимикає компресор. Пристрій
продовжуватиме працювати, коли
температура буде коливатися знову.
У вологих районах більша різниця
температур між повітрям у приміщенні та
кондиціонованим повітрям може викликати
білу димку.
Коли пристрій перезапускається в режимі
ОБІГРІВУ після розморожування, білий
туман може виділятися через вологу, яка
утворюється в процесі розморожування
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Проблема

Усунення
несправностей

Можливі причини
Рвучкий звук повітря можливий, коли
заслінка відновлює свою позицію.
Скрипучий звук можливий після
Внутрішній блок шумить
запуску пристрою в режимі
ОБІГРІВУ за рахунок розширення
і стискання пластикових деталей
пристрою.
Низький шиплячий звук під час роботи: це
нормально і викликано газами, які
виділяються холодоагентом, що проходить
через внутрішні та зовнішні блоки.
Низький шиплячий звук при запуску
системи, тільки-но перестав працювати, або
Внутрішній і зовнішній блоки
після розморожування: цей шум є
шумлять
нормальним і викликаний зупинкою
газового холодоагенту або зміною
напрямку.
Скриплячий звук: нормальне розширення та
стискання пластикових і металевих деталей,
викликане зміною температури під час
роботи, може спричиняти скрипучі шуми.
Пристрій видаватиме різні звуки на основі
Зовнішній блок шумить
його поточного режиму роботи.
Пристрій може накопичувати пил протягом
тривалих періодів простою, який буде
Пил виділяється із внутрішнього або
виділятися при увімкненні пристрою. Цього
зовнішнього блоку
можна запобігти, якщо накривати пристрій
на час тривалого простою.
Пристрій може усмоктувати запахи з
навколишнього середовища (наприклад, від
меблів, готування їжі, сигарети і т.д.), які
Пристрій видає неприємний запах
будуть виділятися під час роботи.
Фільтри пристрою запліснявіли та
потребують очищення.
Під час роботи швидкість вентилятора
Вентилятор зовнішнього блоку не
регулюється для оптимізації роботи
працює
продукту.
Перешкоди від вишок стільникового зв'язку
та віддалених ракет-носіїв можуть
призвести до несправності пристрою.
В цьому випадку спробуйте наступне:
Робота безладна, непередбачена, або
• Відключіть живлення, а потім знову
пристрій не відповідає на запити
підключіть.
• Натисніть кнопку УВІМК/ВИМК на
пульті дистанційного керування, щоб
відновити роботу.
Примітка: Якщо проблема не усувається, зверніться до місцевого дилера або в
найближчий сервісний центр. Надайте їм докладний опис несправностей пристрою, а також
ваш номер моделі.
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Виявлення та усунення несправностей
Коли виникають проблеми, будь ласка, перевірте наступні пункти перед зверненням до компанії
з ремонту.
Проблема
Можливі причини
Рішення
Налаштування
Зменшить задане значення
температури може
температури
бути вище за
температуру
навколишнього
середовища
Теплообмінник на
Очистіть забруднений
внутрішньому або
теплообмінник
зовнішньому блоці
брудний
Повітряний фільтр
Зніміть фільтр і очистити
забруднений
його відповідно до
інструкцій

Низька
продуктивність холоду

Повітрозабірник,
випускний отвір або
блок заблоковані

Вимкніть пристрій, усуньте
перешкоду і знову увімкніть

Двері й вікна
відкриті

Переконайтеся, що всі двері
й вікна закриті під час
роботи пристрою
Закрийте вікна й штори в
періоди високої
температури або яскравого
сонця
Зменшіть кількість джерел
тепла

Надлишкове тепло
генерується під
впливом сонячного
світла
Занадто багато
джерел тепла в
кімнаті (люди,
комп'ютери,
електроніка і т.д.).
Низький рівень
холодоагенту через
витік або при
тривалому
застосуванні
Функція SILENCE
активована
(додаткова функція)

Перевірте на наявність
витоків, повторно
ущільніть, за необхідності
долийте холодоагент
Функція SILENCE може
знизити продуктивність
пристрою за рахунок
зниження робочої частоти.
Вимкніть функцію
SILENCE.
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Проблема
Пристрій не працює

Пристрій часто запускається і
зупиняється

Низька продуктивність
обігріву

Світлові індикатори
продовжують мигати
Код помилки з'являється у вікні
дисплея внутрішнього блоку:
•
E0, E1, E2…
•
P1,P2,P3…
•
F1,F2,F3…

Можливі причини

Рішення

Відмова джерела
живлення
Живлення виключене

Зачекайте, коли буде відновлено
живлення
Увімкніть живлення

Запобіжник згорів

Поміняйте запобіжник

Батарейки пульта ДК
мертві
3-хвилинний захист
пристрою було
активовано
Таймер активований

Поміняйте батарейки

В системі занадто багато
або занадто мало
холодоагенту
Нестисливий газ або
волога потрапили в
систему
Компресор зламаний
Напруга занадто висока
або занадто низька

Перевірте на наявність витоків і
наповніть систему холодоагентом

Температура
зовнішнього повітря
вкрай низка
Холодне повітря входить
через двері й вікна

Використовуйте додатковий
нагрівальний пристрій

Низький рівень
холодоагенту через витік
або при тривалому
застосуванні

Перевірте на наявність витоків,
повторно ущільнить, за
необхідності долийте холодоагент

Зачекайте три хвилини після
перезапуску пристрою
Увімкніть таймер

Відкачайте і заправте систему
холодоагентом
Замініть компресор
Установіть маностат для того, щоб
відрегулювати напругу

Переконайтеся, що всі двері й вікна
закриті під час використання

Пристрій може припинити роботу або продовжувати
працювати безпечно. Якщо світлові індикатори продовжують
мигати або з'являються коди помилок, зачекайте близько 10
хвилин. Проблема може вирішитися сама по собі. Якщо ні,
відключіть живлення, а потім підключіть його знову. Увімкніть
пристрій.
Якщо проблема не усунута, відключіть живлення і зверніться
до найближчого центру обслуговування клієнтів.

Усунення
несправностей

ПРИМІТКА: Якщо ваша проблема не усунута після виконання перевірки та
діагностики, як зазначено вище, вимкніть пристрій і зверніться до авторизованого
сервісного центру.
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Європейська інструкція щодо
утилізації відходів
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Даний прилад містить холодильний агент та інші потенційно небезпечні матеріали. При
утилізації даного приладу закон вимагає особливого збору й обробки.Не утилізуйте даний
прилад як побутові відходи або несортовані побутові відходи.

При утилізації даного приладу у Вас є наступні варіанти:
•

Утилізація приладу в зазначеному муніципальному електронному контейнері для збору
відходів.

•

При покупці нового приладу роздрібний торговець забере старий прилад безкоштовно.

•

Завод-виробник забере старий прилад безкоштовно.

•

Продайте прилад сертифікованим металобазам.

Спеціальне повідомлення
Утилізація приладу в лісі або інших природних умовах ставить під погрозу ваше здоров'я й
шкодить навколишньому середовищу. Небезпечні речовини можуть просочуватися в
ґрунтові води і потрапити в харчовий ланцюг.

Інформація
Disposal
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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.

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з
метою поліпшення якості продукції. Проконсультуйтеся з агентством із продажу або
виробником для одержання додаткової інформації.
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