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Оскільки в даних серіях використовується як холодоагент газ «діфторметан» з пропанової 
групи - хладон R32,  рекомендується всім монтажним та сервісним фахівцям, які працювали 
з іншим холодоагентом (наприклад , R410), пройти навчання з техніки безпеки, для початку 
роботи з фреоном R32.
Фреон R32 володіє низькою швидкістю горіння і не запалюється в звичайних умовах. Для 
займання концентрація фреону R32 в повітрі повинна знаходитися в межах 13-19%. Розра-
хунково, і досить нереально на практиці, - буде потрібно мінімум 8 одночасно працюючих 
кондиціонерів типу MCD-55FNXD0 з пошкодженням контуру чи витоком, для того, щоб до-
сягти критичної позначки в розрахунковій площі приміщення (близько 200-250 м2), При всіх 
інших особливостях R32, він НЕ МОЖЕ спалахнути від звичайної іскри (енергія якої складає 
 0,6 мегаджоуля), що, наприклад, виникає при короткочасному (випадковому) контакті ме-
талу з бетоном. Температура самозаймання фреону R32 становить 648 °С. Холодоагент може 
«самозапалитись» тільки при одночасному дотриманні відразу двох умов: знаходженні в 
концентрації, достатній для займання (завідомо високій); при зовнішньому розігріванні до 
зазначеної температури. Досягнення критичних показників можливо тільки при швидкому 
займанні газу в невеликому НЕвентильованому приміщенні.  І тільки тоді, виключно при 
співпадінні зазначених факторів, збільшення щільності повітря внаслідок розширення під 
впливом високої температури може призвести до вибуху. 
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заГалЬні дані Про Кондиціонер
Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:
•Напруга живлення для 12,18,24 моделей  має бути в межах 220~240В;•  
Частота повинна складати 50Гц; живлення від 1-фазного джерела; 
• Напруга живлення для 36, 48, 55 моделей  має бути в межах 380~415В;•  
Частота повинна складати 50Гц; живлення від 3х-фазного джерела;• 
Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електричний кабель 
(мідний в ізоляції. багатожильий), з такими параметрами: 
для моделей з індексом потужності (маркуванням блоку)  12 або  18 - з площею перерізу не 
менше чим 1,5 мм2 ;   
для моделей 24, 36, 48, 55 - площа перерізу 2,5 мм2  
• Ступінь захисту від ураження електрострумом – Клас I;
• Клас захисту від механічного впливу та вологи – IP X0 (внутрішній блок) IP24 (зовнішній блок) 
Призначення:  пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури 
повітря по змінній програмі в визначеному об’ємі приміщення, він підключається до фре-
онопроводів що прокладаються між блоками, джерела електроживлення та дренажної 
магістралі.
Функціональні можливості: охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем 
температури, що програмується через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо роз-
ташування: внутрішній блок- на стіні горизонтально, зовнішній - вертикально на стінових 
кронштейнах або фундаменті, або на даховій поверхні
 Моделі-серії MCD – на стелі, горизонтально; серія MUE або на стіні вертикально, або на 
стелі горизонтально (універсальний); серія MTI – горизонтально, за підвісною стелею; 
робоча зона знаходження людей – не менше 2,5 м від отвору виходу повітря із внутрішніх 
блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров’я!
Утілізація: При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуван-
ням лома по групах на кольорові, чорні метали й пластик та електронні компоненти. При-
стрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. 
Перед розбиранням та утілізацією, обов’язково відріжте дріт живлення як можливо ближче 
до корпусу блоку кондиціонера. Виріб не містить дорогоцінних металів! Оскільки вима-
гається додаткова підготовка до утілізації, не дозволяється  викидати прилад разом із побу-
товим сміттям! 
Ці моделі рекомендовано використовувати при наступних температурних режимах навко-
лишнього повітря:
При роботі на охолодження температура в приміщенні від 17 до 32⁰ С;
Температура зовнішнього повітря від -15 до +50°C;
При роботі на обігрів температура в приміщенні від +16°C;
Температура зовнішнього повітря від -15 до +24°C.

!  ПриміТКа
Якщо умови експлуатації будуть відрізнятися від зазначених параметрів, може виникнути поломка або 
тривала зупинка в роботі зовнішнього блоку, про що повідомить індікатор блоку кодом аварії!
Якщо кондиціонер планується використовувати в режимі Охолодження взимку, за від’ємної темпера-
тури,  необхідно окремо передбачити та організувати обігрівач дренажного патрубку внутрішнього 
блоку інакше лід може блокувати витікання води назовні та вода зіпсує приміщення (стіни, підлогу, 
меблі т.п.) 
Термін придатності: необмежений, при зберіганні має бути забезпечена температура 
+5   ~  +35С. Термін служби: 7 років. 
Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений Про-
давцем!
 Адреси сервісних центрів: наведено на інтернет-сайті: www.midea.com.ua в розділі  «СЕРВІС»
Кондиціонери відповідають вимогам Директив ЄС щодо LWD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU з додатками, 
а також ТР ОВШР України та блоки з потужністю охолодження до 12кВт - забезпечені інформаційною 
етикеткою, мікрофішею згідно ТР ЕЗ  згідно Постанови №360  КМУ від 24/05/2017 
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КороТКа доВідКа Про ВироБницТВо
дЯКуємо що Ви ПридБали Кондиціонер «мідеа»!

сПодіВаємосЯ, що КорисТуюЧисЬ цим Кондиціонером,  Ви зможеТе додаТи у ВаШе жиТло, 
маГазин Чи оФіс додаТКоВиЙ КомФорТ і зруЧнісТЬ, незалежнісТЬ Від ТемПераТури назоВні!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання кондиціонера.
Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до  положень інструкції, інакше це може призвести 

до пошкодження кондиціонера а також до загрози безпеки для людей, пошкодження майна тощо!
Останні роки виробничий холдинг Midea Group демонструє динамічний стабільне зростання і займає 
все більш помітні позиції на світовому ринку.
Заснована в 1968 році, Midea на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників холодильного 
електрообладнання, побутової техніки. Midea досягла обсягу виробництва більше 40 мільйонів конди-
ціонерів в рік. Midea постійно вдосконалює свої технології завдяки співпраці з провідними світовими 
виробниками. Виробництво сертифіковане за міжнародними системами якості ISO 9001 та ISO 14001. 
Midea організувала стратегічне партнерство з лабораторіями TUV, LGA і UL. Інверторні моделі деяких 
cучасних серій отримали сертифікацію EuroVent. Запорука успіху Midea складається в постійному онов-
ленні серій і моделей продукції і в розвитку виробничих технологій, контролі якості і завоювання довіри 
у широкого кола покупців. Девіз Midea «Екологія, комфорт, економічність, практичність і надійність».

ПраВила БезПеКи Та еКсПлуаТації

 ● Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися кваліфікованим спеці-
алістом з дотриманням діючих правил і нормативів з встановлення кондиціонерів.

 ● Не намагайтеся встановити або відремонтувати кондиціонер чи його частини самостійно!
 ● Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його техніч-

ним станом згідно з інструкцією, інакше, це може призвести до зменшення ефективності 
його роботи

 ● Намагайтеся підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занадто хо-
лодно, це може негативно вплинути на здоров`я дітей і людей похилого віку. Рекомендо-
вана температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна 
відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7-9 °C

 ● Можливо, в деяких випадках приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискав-
ка, радіотелефон або інший прилад, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу, 
тимчасово вимкніть кондиціонер з мережі та увімкніть його через 10 сек., потім запустіть 
кондиціонер.

серВісне оБслуГоВуВаннЯ
Залежно від того, наскільки інтенсивно Ви буде використовувати Вашу спліт-систему або внутріш-
ній блок, необхідно проводити сервісне обслуговування з очищення внутрішніх частин, і з перевір-
ки працездатності кондиціонера в цілому. Сервісне обслуговування повинне проводитись тільки 
кваліфікованим персоналом!

Один раз на рік необхідно звернутись до будь-якої, а найкраще - авторизованої  представниками (що 
вказується на сайті www.midea.com.ua в розділі  СЕРВІС)  спеціалізованої компанії з проханням про 
огляд блоків та проведення планового технічного обслуговування, очистки  компонентів від бруду, до-
заправлення, діагностики  тощо.

Використання неналежного устаткування, одягу,  взуття  та інструменту  може призвести до травму-
вання та небажаних наслідків для здоров’я!  

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ ДІСТАТИСЯ ДО ЧАСТИН КОНДИЦІОНЕРА, ЯКЩО ВИНИКЛИ 
ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ! ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ АБО ДО ВАШОГО ПРОДАВЦЯ -ДІЛЕРА!
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засТереженнЯ щодо ВажлиВосТі ЯКосТі монТажу

нормальна працездатність кондиціонерів спліт-систем,  статистично, на 70% залежить від якості про-
веденого монтажу, правильного та якісного виконання послідовності операції представниками мон-
тажної компанії. звертаємо вашу увагу на наступні основні аспекти: 

після прокладки та підключення трубопроводів вимагайте від представників монтажної организації 
обов’язкового видалення повітря зсередини трубопроводів шляхом вакумування! для цього викори-
стовується спеціальний вакумна помпа, якщо її перед запуском Фреону не буде задіяно,  ймовірність 
поломки кондиціонера в перші ж дні роботи дуже висока! дбайте про якісне виконання робіт по монта-
жу, що ви замовили, або зверніться до дилера щодо рекомендацій по підбору монтажної організації! .
у випадку перевищення довжиною трубопроводів дистанції в 5 метрів, необхідно виконувати доза-
правлення системи холодоагентом, щоб забезпечити її  нормальну працездатність. зверніть увагу 
представників монтажної организації на необхідність вимірювання тиску холодоагенту та робочого 
струму в системі після дозаправлення, або якщо є підозра на недостатню холодопродуктивність (при 
температурі на вулиці нижче +32с)

на продуктивність роботи системи негативно впливає розташування зовнішнього блоку в місці пря-
мого попадання сонячного світла. якщо не існує іншої можливості, замовте жалюзійну захисну гратку 
для зовнішнього блоку.  виконання монтажу в недосяжних з вікна чи балкона місцях покладається на 
відповідальність власника кондиціонера, при виконанні гарантійних ремонтів оплата роботи підйом-
ників чи промислових альпіністів проводиться за рахунок власників. 

після монтажу подбайте про перевірку надійності дренажної системи та відводу трубки назовні 
так, щоб конденсат-вода не проливалася на маршрути руху пішоходів, балкони та стіни сусідів, 
тощо. для цього прохайте монтажника пролити тестову пляшку з водою в дренажну систему та 
подивіться куди витікає вода назовні, можливо треба буде відхилити дренажну трубку або наро-
стити до певної точки, щоб вода від вашого кондиціонеру не перешкоджала сусіднім приміщен-
ням та іншим навколишнім шляхам пересування людей!

електрични автомати, аварійні вимикачі (узо) повинні розташовуватись у недоступному для дітей або для 
людей з особливими потребами (якщо такі проживають у вашому помешканні) місцях, 
щоб захистити їх від небезпеки ураження електричним струмом, застерегти вас від ризику пошкодження 
майна!  електрична мережа повинна бути підєднана до заземлення!
засТереженнЯ Та реКомендації  щодо ПроВеденнЯ ремонТу Кондиціонера
Якщо виникли відхилення від нормальної роботи кондиціонера, негайно вимкніть його елек-
троживлення та зверніться до АСЦ або торгівельної організації, де Ви придбали кондиціонер. 
Назвіть правильно модель (можна прочитати на наліпці збоку внутрішнього блоку), опишіть 
умови експлуатації та несправність, яку Ви спостерігаєте чи уявляєте, внаслідок чого вона 
виникла. Не намагайтесь ремонтувати кондиціонер самостійно, зверніться до фахівців.
Самостійне виконання ремонту може бути НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я! 
Ніколи не торкайтесь рухомих частин кондиціонера, трубопроводів та електричних контак-
тів під напругою!
Підключення чи ремонт кондиціонера потребує наявності спеціального інструменту, устат-
кування та належної кваліфікації технічного персоналу при виконанні робіт.
ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки та технічних обмежень відпо-
відно до ДБН, СНіП, ПЕУ та вимог щодо виконання висотних робіт та робіт з газами під тиском!

одразу ПіслЯ монТажу Чи Перед ПоЧаТКом еКсПлуаТації ПіслЯ ТриВалої ПерерВи

1. переконайтесь, що фільтри не пошкоджені,  їх встановлено належним чином, захисні кришки закрито; 
2. переконайтесь, що на кімнатному та зовнішньому блоці-  вихід і вхід повітря не заблоковано;
3. необхідно пересвідчитись що основні частинии кондиціонера є неушкодженими, шляхом огляду (не торкатися!) пере-

свідчитись що вентилятори вільно можуть обертатися та немає бруду, листя всередині у великій кількості.
4. електричне живлення підведено та увімкнено автомат, дріт живлення не пошкоджено.
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ЯК ПраВилЬно КорисТуВаТисЯ Кондиціонером
- ГаранТіЙна  ПідТримКа  до 3-х роКіВ Буде заПБезПеЧуВаТисЬ ділером Чи серВіс-ценТром на ТериТорії 

уКраїни, ТілЬКи При доТриманні умоВ, що ВиКладено у ГаранТіЙному Талоні, а ТаКож у розділі «ГаранТіЙ-
не оБслуГоВуВаннЯ» даної інсТруКції!  уВажно ознаЙомТесЬ Та доТримуЙТесЬ ВКазіВоК у маЙБуТнЬому!

Щоб забезпечити тривалий термін служби та якісну роботу кондиціонера:
 ● при роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними променями, закривайте штори або 

жалюзі на вікнах.
 ● перевірте, щоб вихід повітря не був заблокований (меблями, предметами та ін.), інакше це може призвести до змен-

шення ефективності роботи кондиціонера чи до аварії!
 ● щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це необхідно для про-

вітрювання!
 ● регулярно очищуйте повітряні фільтри. якщо фільтри забруднені, продуктивність кондиціонера знижується. так само, з 

часом експлуатації, або при сильному пороху в приміщенні,  доводиться викликати спеціалістів для очистки вениляторів 
та теплообмінників.

 ● вимикайте автомат, рубильник,  чи «пробку» на щиті електроживлення, якщо ви плануєте довгий час не користуватися 
кондиціонером.

 ● у штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб зберегти кондиціонер від пошко-
дження електричним розрядом

 ● не використовуйте для чистки рідкий чи хімічно активний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. це може 
призвести до пошкоджень та ураження струмом.

 ● не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. вентилятори блоків обертаються 
з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може призвести до травми та суттєвої поломки.  не рекомендується 
розбирати або знімати кришки

 ● не використовуйте для миття та чищення рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. інакше 
це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.

 ● не торкайтеся лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зашкодити вашому пальцю та зламати частини 
лопатей вентилятора, що рухаються.

 ● у випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний розряд із спалахом і т. ін., будь 
ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім невідкладно викликайте сервісного майстра або службу іобслугову-
вання чи аварійного реагування, якщо є будь-які ознаки горіння дротів чи частин кондиціонеру

 ● не торкайтеся  будь-яких частин кондиціонеру та інших приладів вологими руками або у вологому середовищі. не ви-
смикуйте вилку живлення за дріт. це може призвести до ураження електричним струмом.

 ● не використовуйте, і не зберігайте вогненебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин і т. п.) поблизу кондиціонера, 
щоб запобігти їх займанню та пожежі.

 ● уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигналу у внутрішньому блоці, інак-
ше це може призвести до короткого замикання.

 ● не дозволяйте дитині та людям з особливими потребами, що, можливо проживають у вашій родині, торкатися до кон-
диціонера, щоб уникнути можливої небезпеки

 ● керувати роботою кондиціонера за допомогою пульта дистанційного керування (пдк) можливо з відстані не більше 8 м. 
якщо пульт дк знаходиться в місці кімнати, з якого складно передати сигнал (пряму досяжність іч-проміню не забе-
зпечено), або в ньому частково розрядилися батареї, то кондиціонер може «реагувати» на команди с затримкою на  
2-15 секунд.

 ● повітрєпроводи та додаткове устаткування канальних кондиціонерів мають бути розраховані, підібрані, та змонтовані 
фахівцями. при організації недостатнього протоку повітря або подавання надлишкової кількості повітря ззовні, ефек-
тивність роботи та  продуктивність канального кондиціонера може бути значно обмежена! випадки з невірно спроек-
тованою або неналежно виконаною повітрєпровідною мережою канальних кондиціонерів не будуть вважатися гаран-
тійними! 
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КонсТруКціЯ БлоКу КаналЬноГо ТиПу
1  Клемна колодка і модуль електронного 

керування
2  Дренажний трубопровід
3  Міжблочні фреонопроводи (ізолюються 

поокремо)
4  Теплообмінник
5  Отвір входу повітря у внутрішній блок
6  Вихід повітря з внутрішнього блоку
7  Вихід повітря з зовнішного блоку
8  Вхід повітря у зовнішній блок

ПанелЬ індиКації ВнуТріШнЬоГо БлоКу

1  Індикатор увімкнення кондиціонера
2  Індикатор увімкнення «розморозки» в режимі обігріву
3  Кнопка аварійного запуску
4  Індикатор режиму роботи по таймеру
5  Індикатор аварії
6  Приймач сигналів від пульта (ПДК)
7  Індикатор температури та кодів помилки (захисту)

SET TEMPERATURE (o C)

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE

SWING

VENT

FAN
SPEED

TIMER

CANCEL

RESET   L
OCK

ON/OFF

ECONOMIC

RUNNING

TEMP

3 4 5

1 2 6 7

зоВніШніЙ БлоК

ВнуТріШніЙ БлоК

23

5

6

7 8

4
1

жгут з 10-ти дротів, що використовується для під’єднання 
плати керування кондиціонеру до панелі індикатора-фото-

приймача 

панель керування внутрішнього блоку

ПулЬТ дисТанціЙноГо 
КеруВаннЯ

* малюнок надано схематично, вигляд вашого кондиціонер  може незначно 
відрізнятися від наведеного на цій схемі
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зоВніШніЙЙ БлоК

ВнуТріШніЙ БлоК

32

5

4

5

5

5

6 7

1

1 3 4

5 6

2

1 2 4 537 6

* малюнок надано схематично, вигляд вашого кондиціонер  може незначно 
відрізнятися від наведеного на цій схемі

КонсТруКціЯ БлоКу КасеТноГо ТиПу

1  Панель з решіткою та повітряним фільтром, 
скрізь яку влаштовано вхід повітря з кімнати.

2  Дренажний трубопровід
3  Міжблочні фреонопроводи (ізолюються 

поокремо)
4  Напрямок руху повітря у внутрішній блок
5  Вихід повітря з внутрішнього блоку через 

жалюзі у 4-х напрямках
6  Вихід повітря з зовнішного блоку
7  Вхід повітря у зовнішній блок

ПанелЬ індиКації КасеТноГо  ВнуТріШнЬоГо БлоКу (ТиП 1)

1  Індикатор увімкнення кондиціонера
2  Індикатор режиму роботи по таймеру
3  Індикатор розморозки в режимі обігріву (та роботи вентилятора)
4  Індикатор аварії
5  Приймач сигналів від пульта (ПДК)
6  Кнопка ручного (аварійного) запуску

ПанелЬ КеруВаннЯ КасеТноГо  
ВнуТріШнЬоГо БлоКу (ТиП 2)

1  Індикатор увімкнення кондиціонера
2  Індикатор режиму роботи по таймеру
3  Індикатор температури та кодів помилки (захи-

сту)
4  Індикатор розморозки в режимі обігріву (та 

роботи вентилятора)
5  Індикатор аварії
6  Приймач сигналів від пульта (ПДК)
7  Кнопка ручного (аварійного) запуску

ПулЬТ дисТанціЙноГо 
КеруВаннЯ
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32

5

6

ПулЬТ дисТанціЙноГо 
КеруВаннЯ

зоВніШніЙ БлоК

ВнуТріШніЙ БлоК

7 8

4 1

C

7 2 31 4 5

6

OPERATION

TIMER

DEF./FAN

ALARM

MANUAL
SET TEMPERATURE (oC)

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE

SWING

SWING

AIR
DIRECTION

FAN
SPEED

TIMER ON

TIMER OFFRESET    C/H

ON/OFF

ECO

ADJUST

CLOCK

TIME ON

TIME OFF

AIR DIRECTION

OK

ECO

SWING

SWING

RESET      LOCK       C/H

FAN
SPEEDMODE

M

1

2

3

4

7

6
43

MANUAL OPERATION

DEF./FAN

TIMER

ALARM

6

217

321 76

ТиП 2                                                                  ТиП 3                                                                 ТиП 4

ТиП 1

* малюнок надано схематично, вигляд вашого кондиціонер  може незначно 
відрізнятися від наведеного на цій схемі

КонсТруКціЯ БлоКу КонсолЬноГо ТиПу

1  Панель з решіткою та повітряним фільтром, 
скрізь  яку влаштовано вхід повітря з кімнати.

2  Дренажний трубопровід
3  Міжблочні фреонопроводи (ізолюються 

поокремо)
4  Направляюча заслонка (жалюзі)
5  Вихід повітря з внутрішнього блоку
6  Вхід повітря у внутрішній блок
7  Вихід повітря з зовнішного блоку
8  Вхід повітря у зовнішній блок

ПанелЬ індиКації КонсолЬноГо ВнуТріШнЬоГо БлоКу (ТиП 1,2,3,4)

1  Індикатор увімкнення кондиціонера
2  Індикатор режиму роботи по таймеру
3  Індикатор розморозки в режимі обігріву 

(та роботи вентилятора)
4  Індикатор аварії
5  Індикатор температури та кодів помилки (захисту)
6  Приймач сигналів від пульта (ПДК)
7  Кнопка ручного (аварійного) запуску
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Cвітиться, коли активований Sleep «Нічний режим»

Світиться, коли активований «Super» ТУРБО (див. опис)

 Світиться, коли активована самоочистка «Self Clean» (опція)

Світиться при активації функції
Follow me (опція, ВІДСУТНЯ у моделях напівпромислової серії)

Cвітиться в момент передачи команд

Світиться, коли кондиціонер увімкнений

Стан батареї 
(При порожньому «кубіку» - слабкий рівень заряду)

Відображає увімкнення ECO режиму (опція)

Світиться, коли TIMER ON - таймер увімкнення
активований, 

Світиться при активації функції ТИША! (ОПЦІЯ)

Світиться, коли TIMER OFF - таймер вимкнення
активований

мерехтять, ON або OFF, у процесі введення програми

Індикація обраного режиму роботи

C O O LA U T O D R Y H E AT FA N

АВТО-ОХОЛ.-СУШКА-ОБІГРІВ-ВЕНТ.

 В моделі ПДК RG70С /E (E1) немає можливості вибору цієї 
функції, оскільки «іонізатор» в моделях напівпромислової серії 
ВІДСУТНІЙ (не встановлений виробником)

Cвітиться, коли активований режим Сomfort (опція), в 
серії напівпромислових кондиціонерів -  ВІДСУТНЯ!

Індикатор швидкості вентилятора

Low (Низька)

Medium (Середня) 

High (Висока)

A U T O

АВТОматичний режим, 
процесор блоку сам підбирає 
швидкість, позначки 
поперемінно мерехтять

Відображає цифрову індикацію температури 
(заданої), або ж інтервал часу, при установці 
таймера (-ів) H = годин.
У нових інверторних моделях - при виборі 
енергообмеження «Gear» відобразить 50% або 
75% від повної потужності системи. При 
увімкнені обмежень Вам може бути некомфор-
тно, температура буде досягатися довший час.

ФунКції індиКаТоріВ на ПулЬТі дисТанціЙноГо КеруВаннЯ rG70

заміна БаТареЙ В ПулЬТі дК rG70
Кондиціонер не буде працювати, якщо штори, двері або предмети блокують шлях сигналу від ПДК.

Уникайте попадання рідини, прямого сонячного світла або гарячого повітря на ПДК!
Попадання прямого сонячного світла, протягом тривалого часу, на вікно приймача інфра-червоного 
сигналу внутрішнього блоку може призвести до поломки кондиціонера. У моделях серії “Бланк” вікно 
фотоприймача розташоване під панеллю внутр. блоку, поряд з індикатором температури.
у Пульті дК необхідно використовувати дві сухі батареї або акумулятори (типу «AAA» -2 шт).
Для заміни / встановлення: обережно підчепить задню кришку ПДК (є щілина для зачіпки), і від’єднайте 
її по периметру, проводячи обережно пальцями, або, що краще, негострим плоским предметом 
(лінійка, пластикова ложка, паличка для цукру і т.п.) , Потім замініть старі батарейки новими, після 
заміни батарей на нові встановіть задню кришку ПДК на місце і затисніть черзі засувки по периметру, 
вони повинні міцно зафіксувати кришку на пазах.

Не викидайте старі батарейки з побутовим сміттям! Це 
небезпечно для екології! Здавайте їх в пункт утилізації 
(спеціальні ящики в магазинах електроніки і на АЗС, деяких 
школах та інших установах ) або дізнайтесь як це організовано у  
Вашому місті через інтернет!
!  ПриміТКи

Ніколи не використовуйте одну нову батарею - завжди міняйте дві 
батареї одночасно!  Якщо дисплей на ПДК не відтворює символи, 
блимає, пульт не передати сигнали, або не горить індикатор передачі 
- замініть батареї! При заміні батарейок, не використовуйте старі, або 
таки що окислені через витікання реагентів.
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реГулюВаннЯ ПоТоКу ПоВіТрЯ за доПомоГою жалюзі
 ● В консольних кондиціонерах MUE регулюйте горизонтальний та вертикальний поток по-

вітря за допомогою натискання відповідних кнопок на ПДК.
 ● В касетних кондиціонерах MCD регулюйте напрямок потоку повітря від першої чи другої 

пари жалюзі за допомогою натискання відповідних кнопок на ПДК.
 ● В канальних кондиціонерах MTI напрямок потоку повітря залежить від положень жалюзі 

на решітках (гратках) роздавання повітря, якщо таки використовуються в системі повітрє-
проводів. Зазвичай на таких гратках регулювати напрямок потоку повітря можливо тільки 
вручну. Ці налаштування доручіть виконувати монтажній або сервісній організації! Регу-
лювання вручну потрібно виконувати обережно та уникати поломки механізму жалюзі в 
гратках!

 ● Коли кондиціонер припиняє роботу, жалюзі (в моделях, де встановлено жалюзі) автома-
тично зачиняються, у випадку аварійного виключення живлення жалюзі «завмирають» але 
при відновленні живлення продовжать свій рух. Не торкайтесь до них, якщо живлення 
відімкнулося.  При відновленнні електропостачання жалюзі увімкнуться самостійно!

можлиВі несПраВносТі Та меТоди їх усуненнЯ
У випадку, якщо виникла наступна ситуація – висвітлення коду аварії, понаднормовий шум, биття, 
різкий запах пластику або дим, іскріння тощо, терміново припиніть роботу кондиціонера (відімкніть 
відповідний автоматичний вимикач, від’єднайте дріт живлення) вимкніть електроживлення, потім 
викликайте сервісного майстра.
На індикаторі на панелі внутрішнього блоку можуть висвічуватись коди аварій: «P1, P2, ...., E1, E2 ....» 
все рівно, тоді зверніться до Сервісного центру або Ділера. Якщо ж цього не відбулося, але робота 
кондиціонера не починається чи не влаштовує Вас, тоді, перед тим, як викликати сервісного майстра, 
перевірьте наступне:

ВідмоВа ПриЧини меТод усуненнЯ

Кондиціонер не вмикається Відсутня напруга в мережі Зачекайте, поки ввімкнуть напругу в 
мережі

Вимкнено автомат в щитку Увімкніть автомат обережно. Перегорів 
запобіжник – викличте спеціаліста для 
заміни запобіжника

Виснажена батарея в пульті Замініть батарею

Не вийшов встановлений час для 
перезапуску

Зачекайте, поки система перезапуститься 
(3-4 хвилини)

Вентилятор працює, а охолодження/
обігрів недостатнє

Помилка вибору температури Встановіть потрібну температуру

Повітряний фільтр забито пилом Почистіть фільтр

Перекрито повітряний отвір Відкрийте повітряний отвір

Відчинені вікна чи двері Зачиніть двері та вікна в приміщенні, 
закрийте доступ повітря з вулиці!

Вентилятор працює, а кондиціо-
нер не охолоджує

Перешкода на повітряних каналах Звільніть повітряні канали чи 
отвори

Система керування компресором 
створює затримку для перезапуску

Якщо був перезапуск або збій вро-
боті - зачекайте (від 5 до 10 хвилин)

Помилка вибору температури Встановіть потрібну температуру



11

ознаКи, що не ЯВлЯюТЬсЯ ПоломКою Кондиціонера
КомПресор не ВмиКаєТЬсЯ Відразу ПіслЯ сТарТу
Компресор не вмикається після припинення дії раніше заданої операції приблизно 3 хвилини.
Запобігання надходженню холодного повітря. При роботі кондиціонера на тепло внутрішній блок 
не почне працювати раніше, ніж кондиціонер налаштується, щоб запобігти обдуванню холодним 
повітрям. Це відбуватиметься у таких випадках:

а) кондиціонер щойно ввімкнули на тепло у прохолодному приміщенні;
б) при дуже низькій температурі повітря на вулиці;
в) при ввімкненні операції (режиму) розморожування зовнішнього блоку (кондиціонер повністю 
припиняє роботу, тому що льодяний шар, що намерзає на радіаторі зовнішнього блока пере-
шкоджає нормальній циркуляції повітря, підклинює роботу вентилятора.

Вихід Білої Пари із ВнуТріШнЬоГо БлоКу
Протягом дії режиму охолодження, під впливом високої відносної вологості повітря у зачиненому 
приміщенні, може вийти біла пара з вихідного повітряного отвору через велику різницю між показни-
ками вхідного і вихідного повітря.
Пил ВиходиТЬ з ВнуТріШнЬоГо БлоКу
Коли кондиціонер використовується перший раз, або після того, як Ви надовго виїжджали, або не 
використовувався протягом тривалого часу, накопичив пил всередині внутрішнього блоку
сПециФіЧниЙ заПах з ВнуТріШнЬоГо БлоКу
Запах, який поглинав кондиціонер з кімнати, меблів, одягу або сигарет, може пізніше виділятися 
протягом його подальшої роботи. В деяких випадках поява неприємного (кислого, прілого) запаху є 
наслідком засмічення дренажної трубки, що виходить назовні з внутрішнього блоку.  Тоді необхідно 
замовити і виконати професійне очищення.
уТВореннЯ КонденсаТу
Якщо обрано режим охолодження у відносно вологому середовищі (відносна вологість вище, ніж 
80%), на поверхні внутрішнього блоку може утворитися конденсат. Відрегулюйте напрямок постачан-
ня повітря горизонтальними жалюзі, якомога вище, і встановіть вентилятор на максимальну швидкість.

додаТКоВі інсТруКції По оЧищенню Та оБслуГоВуВанню
!  уВаГа

З метою безпеки, для виключення можливого враження електричним струмом, будь ласка, ЗАВЖДИ-
вимикайте кондиціонер і вимикайте електроживлення перед чисткою!!!
ЧисТКа ВнуТріШнЬоГо БлоКу

1. Витріть внутрішній блок сухою тканиною.
2. Якщо внутрішній блок занадто забруднений, витріть його вологою тканиною.
3. Передня панель внутрішнього блоку може бути знята для більш ретельного очищення.

Зверніть увагу:
 ● не користуйтеся для чищення хімікатами з агресивною формулою;
 ● не використовуйте жорсткі щітки для чистки внутрішнього блоку, що можуть подряпа-

ти його поверхню.
ЧисТКа ПоВіТрЯноГу ФілЬТру
Якщо повітряний фільтр покритий порохом, ефективність роботи кондиціонера буде знижено. Будь 
ласка, регулярно робіть чистку фільтру.

1. Підніміть передню панель внутрішнього блоку (в настінних блоках) або відкрийте панель по 
вказівках з монтажної інструкції (для касетних та консольних блоків) доверху до клацання і 
витягніть фільтр на себе за частину, що виступає. 

2. У випадку використання канальних кондиціонерів для очищення фільтрів зверніться за інструк-
ціями до монтажної або сервісної організації.

3. Використовуйте порохотяг або воду для очищення повітряного фільтра, а потім висушіть його у 
темному і прохолодному місці. Знаходження на нагрітій поверхні або під інтенсивними проме-
нямі сонця може призвести до деформації фільтру.

4. Встановіть повітряний фільтр на місце, зафіксуйте, зачиніть передню панель і затисніть її.


