ПЕРЕСУВНИЙ КОНДИЦІОНЕР
(кондиціонер повітря для внутрішнього використання)

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА
Посібник з
установки

Модель :

VFM 09 PD1
VFM 12 PD1

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:
Уважно прочитайте цю інструкцію до початку установки або
експлуатації нового кондиціонера. Обов’язково збережіть цю
інструкцію для подальшого використання.
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Правила техніки безпеки
До початку експлуатації та установки прочитайте правила техніки безпеки
Для запобігання летальним випадкам або травмуванню користувача або інших людей, а також
задля уникнення пошкодження майна слід дотримуватися нижчевикладених інструкцій.
Неправильна експлуатація через ігнорування інструкцій може призвести до смерті, травм або
ушкоджень.
УВАГА
Цей символ вказує на можливість
отримання травм або загибелі
людей.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Цей символ вказує на можливість
пошкодження майна або
серйозних наслідків.

УВАГА
•

Установку слід виконувати відповідно до інструкцій з установки. Неправильна установка може
призвести до витоку води, ураження електричним струмом або пожежі.

•

Використовуйте лише допоміжне обладнання та деталі, що входять в комплект приладу, а також
зазначені інструменти для установки. Використання нестандартних деталей може призвести до
витоку води, ураження електричним струмом, пожежі, травм або пошкодження майна.

•

Переконайтеся, що розетка, яку ви використовуєте, була заземлена і була розрахована на відповідну напругу. Шнур живлення оснащений триштирковим штекером із заземленням для захисту
від уражень струмом. Інформацію про напругу див. на паспортній табличці приладу.

•

Прилад слід використовувати через належним чином заземлену настінну розетку. Якщо настінна
розетка, яку ви збираєтеся використовувати, недостатньо заземлена або захищена запобіжником з затримкою на спрацьовування або автоматичним вимикачем (необхідний запобіжник або
автоматичний вимикач визначається максимальним струмом приладу. Максимальний струм
вказаний на паспортній табличці, розташованій на блоці), попросіть кваліфікованого електрика
встановити відповідну розетку.

•

Встановіть прилад на рівну, тверду поверхню. Недотримання цієї вимоги може призвести до
пошкодження або надмірного шуму та вібрації.

•

Для забезпечення належного функціонування і зниження ризиків безпеки прилад не слід загороджувати.

•

Не змінюйте довжину шнура живлення і не використовуйте подовжувач для під’єднання приладу до електричної мережі.

•

Не використовуйте прилад в одній і тій самій розетці спільно з іншими електроприладами. Неправильне мережеве живлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

•

Не встановлюйте кондиціонер у вологих приміщеннях, таких як ванна кімната або пральня.
Близький контакт з водою може призвести до короткого замикання електричних компонентів.

•

Не встановлюйте прилад в місцях, де можуть бути присутні горючі гази, оскільки це може призвести до загоряння.

•

Прилад має коліщата для полегшення пересування. Не користуйтесь коліщатами на товстому
килимі та не намагайтесь переїжджати через предмети, оскільки це може призвести до перекидання приладу.
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•

Не використовуйте прилад, якщо він падав або був пошкоджений.

•

Прилад з електричним нагрівачем повинен перебувати на відстані не менше 1 метра від горючих матеріалів.

•

Не торкайтеся до пристрою мокрими або вологими руками, а також коли ви босі.

•

Якщо під час роботи кондиціонер перекинувся, негайно вимкніть його і від’єднайте від основного джерела живлення. Візуально огляньте пристрій, щоб переконатися у відсутності
пошкоджень. Якщо ви підозрюєте, що пристрій було пошкоджено, зверніться за допомогою
до фахівця або в службу підтримки клієнтів.

•

Під час грози живлення слід вимикати, щоб уникнути пошкодження машини блискавкою.

•

Кондиціонер слід використовувати таким чином, щоб він був захищений від вологи, наприклад, конденсату, бризок води тощо. Не встановлюйте і не зберігайте кондиціонер там, де
він може впасти або потрапити у воду або іншу рідину. Якщо це станеться, негайно вимкніть
прилад.

•

Вся проводка повинна виконуватись у суворій відповідності з електричною схемою, розташованою всередині пристрою.

•

В монтажній платі блоку (ДМП) передбачений запобіжник для запобігання перевантаженням
по струму. Технічні характеристики запобіжника зазначені на монтажній платі таким чином:
T 3.15 A/250 В тощо.

•

Коли функція зливу води не використовується, тримайте пробки верхнього та нижнього зливних отворів щільно притисненими до приладу, щоб запобігти засмічуванню каналів. Якщо
зливна пробка не використовується, тримайте її так, щоб вберегти дітей від задушення нею.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
•

Цей прилад може використовуватись дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також з недостатнім
досвідом та знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою і усвідомлюють пов’язані з цим небезпеки. Діти не повинні
гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконувати діти без нагляду (застосовується для країн Європи).

•

Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими можливостями. а також з недостатнім досвідом і
знаннями, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом відповідальної за їх
безпеку особи або були нею проінструктовані щодо використання приладу. Слід наглядати за
дітьми і слідкувати, щоб вони не грались з приладом. Діти, що перебувають поблизу приладу,
повинні постійно перебувати під наглядом персоналу (застосовується в інших країнах, окрім
країн Європи).

•

Якщо шнур живлення пошкоджений, виробник, сервісний агент або інший кваліфікований
фахівець повинен замінити його задля уникнення небезпеки.

•

Перед чищенням або іншим технічним обслуговуванням прилад потрібно від’єднувати від
мережі живлення.

•

Не знімайте нерухомо зафіксовані кришки. Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він не
працює належним чином, або якщо він падав чи був пошкоджений.
UA
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Не розміщуйте шнур під килимовим покриттям. Не накривайте шнур килимками, доріжками
для підлоги або подібними їм покриттями. Не прокладайте шнур під меблями або побутовою
технікою. Розташуйте шнур подалі від зони руху і там, де за нього неможливо буде перечепитись.

•

Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром, штепселем, силовим запобіжником або
автоматичним вимикачем. Демонтуйте прилад або віддайте в авторизований сервісний центр
для перевірки та (або) ремонту.

•

Для зниження ризику займання або ураження електричним струмом не використовуйте цей
кондиціонер разом з твердотілим регулятором швидкості.

•

Прилад слід встановлювати відповідно до державних правил монтажу електричної проводки.

•

З питань ремонту або технічного обслуговування цього приладу звертайтесь до авторизованого технічного фахівця.

•

З питань установлення приладу звертайтесь до авторизованої монтажної організації.

•

Не закривайте і не загороджуйте решітки на вході та виході повітря.

•

Не використовуйте прилад для виконання функцій, відмінних від описаних в цій інструкції з
експлуатації.

•

Перед чищенням вимикайте живлення та від’єднайте прилад від електромережі.

•

Вимикайте живлення, якщо прилад дивно звучить, має запах, або з’являється дим.

•

Кнопки на панелі керування натискайте лише пальцями.

•

Не знімайте нерухомо зафіксовані кришки. Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо він не
працює належним чином, або якщо він падав чи був пошкоджений.

•

Не вмикайте і не вимикайте прилад, вставляючи або виймаючи штекер шнура живлення.

•

Не використовуйте небезпечні хімічні речовини для чищення приладу, не допускайте їх
контакту з приладом. Не використовуйте прилад поруч з легкозаймистими речовинами або
парами, такими як спирт, інсектициди, бензин тощо.

•

Переміщуйте кондиціонер лише у вертикальному положенні, а під час використання розміщуйте його на твердій, рівній поверхні.

•

З питань ремонту завжди звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Якщо пошкоджений шнур
живлення слід замінити, використовуйте для цього новий шнур живлення, отриманий від
виробника, а не відремонтований.

•

Коли виймаєте штепсель живлення з розетки, тримайте його за головку.

•

Вимикайте прилад, якщо він не використовується.

Примітка щодо фторованих газів
1. Фторовані гази з парниковим ефектом містяться в загерметизованому обладнанні. Докладніше про тип, кількість і еквіваленті CO2 в тоннах фторованого парникового газу (на деяких
моделях) див. на відповідному маркуванні на самій установці.
2. Монтаж, обслуговування, технічне обслуговування та ремонт цього приладу повинен виконувати лише сертифікований технічний фахівець.
3. Демонтування та утилізацію приладу повинен виконувати сертифікований технічний фахівець.
UA
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•

Правила
техніки безпеки

Зауваження щодо утилізації
При використанні цього осушувача повітря в країнах
Європи необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
УТИЛІЗАЦІЯ: Не утилізуйте цей прилад разом з несортованими побутовими відходами.
Такі відходи необхідно збирати окремо для спеціальної переробки.
Забороняється викидати цей прилад в побутові відходи.
Існує кілька варіантів утилізації:
• Місцеві органи влади встановлюють системи збору, куди користувач може безкоштовно зносити електронні відходи.
• При покупці нового продукту роздрібний продавець забирає у покупця старий виріб
безкоштовно.
• Виробник приймає назад старий прилад для утилізації безкоштовно для споживача.
• Оскільки старі вироби є цінним ресурсом, їх можна збувати продавцям металевого
брухту. Утилізація відходів в природних умовах в лісах і на ландшафтних ділянках
ставить під загрозу ваше здоров’я, оскільки небезпечні речовини просочуються в
ґрунтові води і потрапляють в харчовий ланцюжок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання холодоагента
•

Використовуйте лише рекомендовані виробником засоби для прискорення процесу розморожування або чищення.

•

Прилад слід зберігати в приміщенні, де не працюють постійно джерела займання (наприклад,
відкритий вогонь, працює газовий приладу або електронагрівач).

•

Не проколюйте і не спалюйте виріб.

•

Слід мати на увазі, що холодоагенти можуть не мати запаху.

•

Прилад слід встановлювати, експлуатувати і зберігати в приміщенні з площею відповідно до
кількості холодоагенту, що заправляється в прилад. Докладніше про тип газу та його кількість
див. на відповідній етикетці на самому приладі. Коли є відмінності між даними на етикетці та
в інструкції з експлуатації щодо мінімальної площі приміщення, опис на етикетці має переважальну силу.
Для холодоагента
Кількість
холодоагенту (кг)
> 0,0836 і ≤ 0,1045
> 0,1045 і ≤ 0,1254
> 0,1254 і ≤ 0,1463
> 0,1463 і ≤ 0,1672
> 0,1672 і ≤ 0,1881
> 0,1881 і ≤ 0,2090
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Мін. площа
Кількість
приміщення (м2) холодоагенту (кг)
5
> 0,2090 і ≤ 0,2299
6
> 0,2299 і ≤ 0,2508
7
> 0,2508 і ≤ 0,2717
8
> 0,2717 і ≤ 0,2926
9
> 0,926 і ≤ 0,3135
10

Мін. площа
приміщення (м2)
11
12
13
14
15

Слід дотримуватись державних правил використання газового обладнання. Не загромаджуйте вентиляційні отвори.

•

Прилад слід зберігати таким чином, щоб запобігти виникненню механічних ушкоджень.

•

Прилад слід зберігати в добре провітрюваному приміщенні, де площа приміщення відповідає
площі, на якій передбачена його експлуатація.

•

Будь-яка особа, яка виконує роботи з приладом або змінює контур циркуляції холодоагенту,
повинна мати чинний сертифікат, виданий акредитованим в галузі оцінювальним органом,
яким підтверджується компетентність такої особи для безпечного поводження з холодоагентами відповідно до визнаний у галузі вимог до оцінювання.

•

Технічне обслуговування повинно здійснюватися лише у відповідності з рекомендаціями
виробника обладнання. Технічне обслуговування та ремонт, що потребують залучення іншого
кваліфікованого персоналу, повинні проводитися під наглядом особи, компетентної у використанні легкозаймистих холодоагентів.

•

Прилад слід зберігати в приміщенні, де відсутнє відкрите полум’я (наприклад, увімкнені газові
прилади) та джерела займання (наприклад, увімкнений електронагрівач).

Умовні позначення, що містяться на приладі:
Застереження:
Небезпека займання/
легкозаймисті матеріали

УВАГА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей символ вказує, що в приладі використовується легкозаймистий холодоагент. Якщо
холодоагент протікає і контактує з зовнішнім
джерелом займання, існує небезпека виникнення пожежі.
Цей символ вказує, що необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації.

Цей символ вказує, що роботи з приладом
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ відповідно до інструкції з установки повинен
виконувати обслуговуючий персонал.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей символ вказує, що доступна така інформація, як інструкції з експлуатації та установки.
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1. Перевезення обладнання, що містить легкозаймисті холодоагенти
Див. правила транспортних перевезень
2. Маркування обладнання з використанням знаків
Див. місцеві правилами
3. Утилізації обладнання, що містить легкозаймисті холодоагенти
Див. правила державного рівня.
4. Зберігання обладнання/приладів
Зберігати обладнання відповідно до вказівок виробника.
5. Зберігання запакованого (нереалізованого) обладнання
Захист упаковки для зберігання повинен бути організований так, щоб механічне пошкодження обладнання всередині упаковки не призводило до витоку холодоагента. Максимальна
кількість одиниць обладнання, дозволених до спільного зберігання, визначається місцевими
правилами.
6. Інформація з обслуговування
1) Перевірки в місці установки
Перед початком роботи з системами, що містять легкозаймисті холодоагенти, необхідно
виконати перевірку рівня безпеки, щоб звести до мінімуму ризик загоряння. Під час ремонту
холодильної системи перед виконанням робіт з нею слід вживати таких запобіжних заходів.
2) Порядок виконання робіт
Роботи слід виконувати у передбаченому для цього порядку, з тим щоб звести до мінімуму
ризик присутності займистого газу або пари під час їх виконання.
3) Загальна робоча зона
Весь обслуговуючий персонал та інші особи, що працюють в цій зоні, повинні пройти інструктаж щодо характеру виконуваних робіт. Слід уникати роботи в обмеженому просторі. Зона
навколо робочого простору повинна бути розділена. Переконайтеся, що перевірка на предмет займистих матеріалів виконана, і умови в межах зони є безпечними.
4) Перевірка наявності холодоагенту
Зону слід перевіряти за допомогою відповідного детектора холодоагента до і під час роботи,
щоб технічний працівник точно знав про присутність потенційно займистих речовин в атмосфері. Переконайтеся, що обладнання для виявлення витоків, яке ви використовуєте, придатне для використання з легкозаймистими холодоагентами, тобто воно не іскрить, належним
чином герметизоване або вибухобезпечне.
5) Наявність вогнегасника
У разі проведення будь-яких робіт на холодильному обладнанні або будь-яких пов’язаних з
ним деталях, коли вони гарячі, під рукою повинно бути відповідне обладнання для пожежогасіння. В зоні заправлення приладу повинен бути сухий порошок або вогнегасник CO2.
6) Відсутність джерел займання
Особи, що виконують роботи з холодильною системою, які передбачають розкриття будьякої труби, що містить або містили займистий холодоагент, не повинні використовувати
жодних джерел займання, щоб не спричинити пожежі або вибуху.. Всі можливі джерела
займання, в тому числі цигарки, що паляться, повинні триматись на достатній відстані від
місця установлення, ремонту, демонтажу та утилізації, під час яких займистий холодоагенту
може викидатись в навколишній простір. Перед початком робіт необхідно оглянути територію навколо обладнання, щоб переконатися у відсутності небезпеки займання або загоряння.
Повинен бути наявний знак «не палити».
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7. Ремонт герметичних компонентів
Під час ремонту герметичних компонентів, всі електричні джерела живлення повинні бути
від’єднані від обладнання до того як знімати герметизовані кришки тощо. Якщо під час сервісного обслуговування необхідне електричне живлення обладнання, то в найбільш критичній
точці повинна бути встановлена постійна форма виявлення витоків для попередження про
потенційно небезпечну ситуацію.
Особливу увагу слід приділяти тому, щоб під час виконання робіт з електричними компонентами кожух не зазнавав таких змін, щоб це могло впливати на рівень захисту. Сюди відноситься
пошкодження кабелів, надмірна кількість з’єднань, клеми, що не відповідають оригінальним
технічним характеристикам, пошкодження ущільнень, неправильна установка сальників тощо.
Переконайтеся, що прилад встановлено надійно. Слідкуйте за тим, щоб ущільнення або ущільнювальні матеріали не були пошкоджені настільки, щоб це могло перешкоджати їх функціональному призначенню: запобіганню потрапляння легкозаймистих середовищ. Запасні частини повинні відповідати технічним вимогам виробника.
ПРИМІТКА: Використання силіконового герметика може знижувати ефективність деяких типів
обладнання для виявлення витоків. Вибухобезпечні компоненти не потребують ізолювання
перед початком роботи з ними.
UA
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7) Провітрювана зона
Перед відкриттям системи або проведенням пожежонебезпечних робіт переконайтеся, що
приміщення відкрите або достатньо провітрене. Рівень провітрювання приміщення повинен
зберігатися протягом усього періоду проведення робіт. Вентиляція повинна безпечно розсіювати будь-який холодоагент, що виділяється, і витискати переважну його більшість назовні
в атмосферу.
8) Перевірка холодильного обладнання
При заміні електричних компонентів вони повинні відповідати призначенню і належним
технічним вимогам. У всіх випадках слід дотримуватися вказівок виробника з технічного та
сервісного обслуговування. У разі сумнівів зверніться за допомогою в технічний відділ виробника. Для установок, в яких використовуються легкозаймисті холодоагенти, застосовуються такі перевірки:
Кількість зарядженого холодоагенту повинна відповідати розміру приміщення, в якому встановлюються прилади, що містять холодоагент;
Вентиляційне обладнання та випускні отвори працюють належним чином і не захаращені.
Якщо використовується непрямий холодильний контур, вторинний контур повинен бути перевірений на наявність холодоагента. Маркування обладнання завжди повинно бути візуально помітним і розбірливим. Нерозбірливе маркування і знаки повинні бути відкориговані;
Холодильні труби або компоненти встановлюються таким чином, щоб знизити ризик впливу
на них будь-яких речовин, які можуть викликати корозію компонентів, що містять холодоагент, крім випадків коли такі компоненти виготовлені з матеріалів, які за своєю природою
стійкі до корозії або належним чином захищені від неї.
9) Перевірка електричних пристроїв
Ремонт і технічне обслуговування електричних компонентів повинні передбачати початкові
перевірки безпеки та процедури перевірки компонентів. Якщо існує несправність, яка може
поставити під загрозу безпеку, то до тих пір, поки вона не буде вирішена належним чином, до
ланцюга не слід під’єднувати джерело електричного живлення. Якщо несправність не може
бути усунена негайно, але необхідно продовжити роботу, слід застосувати відповідне тимчасове рішення. Про це слід повідомити власнику обладнання, щоб всі сторони були проінформовані. Початкові перевірки безпеки передбачають:
перевірку розрядженості конденсаторів: така перевірка виконується у безпечний спосіб, щоб
уникнути можливості іскріння; чи під час заправки, відновлення або продуванню системи
відсутні електричні компоненти під струмом і відкрита електропроводка; чи безперервне
заземлення.

Правила
техніки безпеки

8. Ремонт вибухобезпечних компонентів
Не прикладайте до ланцюга жодних постійних індуктивних або ємнісних навантажень, поки
не переконаєтесь, що це не перевищить рівень напруги та струму, допустимий для обладнання, що використовується. Вибухобезпечні компоненти — це єдині типи компонентів, з якими
можна працювати в середовищі за наявності легкозаймистих речовин. Випробувальний пристрій повинен мати правильну номінальну потужність. Замінюйте компоненти тільки на деталі,
визначені виробником. Інші деталі можуть призводити до займання холодоагенту в атмосфері
через витік.
9. Прокладання кабелю
Слідкуйте за тим, щоб кабелі не зношувались,не зазнавали впливу корозії, надмірного тиску,
вібрації, гострих країв або інших несприятливих впливів навколишнього середовища. Перевірка повинна також враховувати вплив старіння або постійної вібрації від таких її джерел, як
компресори або вентилятори.
10. Виявлення легкозаймистих холодоагентів
За жодних обставин не можна використовувати для пошуку або виявлення витоків холодоагенту потенційні джерела займання. Заборонено використовувати галоїдні паяльники (або
будь-які інші детектори, в яких використовується відкрите полум’я).
11. Способи виявлення витоків
Для систем, що містять легкозаймисті холодоагенти, вважаються прийнятними такі способи
виявлення витоків. Для виявлення займистих холодоагентів слід використовувати електронні детектори витоків, проте їх чутливість може бути недостатньою чи може потребуватись
повторна повірка. (Повірка апаратури систем виявлення повинна здійснюватись в зоні, що
не містить холодоагенту). Переконайтеся, що детектор не є потенційним джерелом займання і підходить для застосовуваного холодоагенту. Налаштування обладнання для виявлення
витоків здійснюється у відсотках НКМП холодоагента, калібрування здійснюється відповідно
до холодоагенту, що використовується, і підтверджується відповідний відсоток газу (максимум
25 %). Рідини для виявлення витоків підходять для використання з більшістю холодоагентів,
але слід уникати використання миючих засобів, що містять хлор, оскільки хлор може вступати
в реакцію з холодоагентом і роз’їдати мідні труби. В разі підозри витоку слід ліквідувати (погасити) відкрите полум’я. В разі виявленні витоку холодоагенту, що вимагає паяння твердим
припоєм, весь холодоагент слід вивести з системи або ізолювати його (за допомогою запірних
клапанів) в частині системи, віддаленій від місця витоку. До та під час паяння твердим припоєм слід продувати систему за допомогою азоту без домішок кисню.
12. Видалення та утилізація
При розкритті контуру холодоагенту для проведення ремонту або для інших цілей застосовуються звичайні процедури. Проте важливо застосовувати оптимальні практичні методи,
оскільки займистість є основною проблемою, вартою уваги. Слід дотримуватись такого порядку дій:
Видаліть холодоагент; продуйте контур за допомогою інертного газу; відкачайте газ; знову
продуйте контур за допомогою інертного газу; розріжте контур, щоб розкрити його, або запаяти.
Заправлений холодоагент слід зливати у відповідні балони для збору холодоагенту. Систему
слід промити за допомогою азоту без домішок кисню для забезпечення безпеки приладу.
Можливо, цей процес доведеться повторити кілька разів. Для цього не рекомендується використовувати стиснене повітря або кисень. Промивання слід здійснювати шляхом девакуумування системи за допомогою азоту без домішок кисню і продовження заповнення до
досягнення робочого тиску, потім скидання в атмосферу і наступного зниження тиску до рівня
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вакууму. Цей процес повторюється до тих пір, поки в системі не залишиться холодоагента.
Під час використання останньої порції азоту без домішок кисню, тиск в системі слід скинути
до рівня атмосферного тиску, щоб забезпечити можливість проведення робіт. Ця операція
є вкрай необхідною, якщо треба виконати пайку твердим припоєм на трубі. Переконайтеся,
що вихід для вакуумного насоса не знаходиться близько до джерел займання і здійснюється
вентиляція.
13. Процедури заправки
Окрім стандартних процедур заправки слід виконувати такі вимоги. Переконайтеся, що при
використанні обладнання для заправки не відбувається забруднення різними холодоагентами. Шланги або трубопроводи повинні бути якомога коротшими, щоб звести до мінімуму
кількість холодоагенту, що міститься в них. Балони повинні перебувати у вертикальному положенні.
Перед заправкою холодильної установки холодоагентом переконайтеся, що система охолодження заземлена. Після того, як система буде заправлена, наклейте на неї ярлик (якщо такого
ярлика ще немає).
Слід остерігатись переповнення системи охолодження. Перед повторною заправкою системи
її слід випробувати під тиском за допомогою безкисневого азоту. Систему слід перевіряти на
герметичність після закінчення заправки, але до введення в експлуатацію. Подальше випробування на герметичність проводиться перед відвантаженням приладу з виробничого майданчика.
14. Вилучення з експлуатації
Перед виконанням цієї процедури необхідно, щоб фахівець повністю ознайомився з обладнанням і всіма його деталями. Рекомендується дотримуватись заходів безпеки при збиранні
всіх холодоагентів відповідно до вимог передової виробничої практики. Перед виконанням
цього завдання слід взяти проби масла та холодоагента, в разі якщо потрібно провести аналіз
перед повторним використанням регенерованого холодоагента. Важливо, щоб перед початком виконання цього завдання була доступна електроенергія.
а) Ознайомитися з обладнанням і його роботою. б) Від’єднати систему від джерела живлення.
c) Перед початком виконання робіт переконатись, що: присутнє механічне вантажно-розвантажувальне обладнання для роботи з балонами холодоагенту, за необхідності; всі засоби індивідуального захисту є і використовуються належним чином; процес збору постійно контролюється компетентною особою; обладнання та балони для збору холодоагенту відповідають
застосовним стандартам. d) По можливості створіть у системі охолодження вакуум. e) Якщо
створити вакуум неможливо, продуйте повітрозбірний колектор, щоб вивести холодоагент
з різних частин системи. f ) Перед початком збору холодоагенту переконайтеся, що циліндр
розташований на вагах. g) Запустіть установку для збору холодоагенту і дійте відповідно до
вказівок виробника. h) Не переповнюйте балони. (Не більше 80 % обсягу рідкої речовини). i)
Не перевищуйте максимальний робочий тиск циліндра, навіть на деякий час. j) Коли балони
заповнені правильно і процес завершено, швидко приберіть балони та обладнання з місця
виконання робіт, і закрийте всі запірні клапани на обладнанні. k) Зібраний холодоагент можна
заправляти в іншу холодильну систему, після того як він буде очищений і перевірений.
15. Маркування
Обладнання повинно мати маркування, яке вказує на те, що воно було знято з експлуатації
і звільнено від холодоагенту. Етикетка повинна містити дату і підпис. Переконайтеся, що на
обладнанні є етикетки, які вказують, що воно містить легкозаймистий холодоагент.
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Правила
техніки безпеки

16. Збір холодоагенту
При видаленні холодоагенту з системи, як для обслуговування, так і для виведення з експлуатації, рекомендується забезпечити безпечний збір всіх холодоагентів. При перенесенні холодоагенту в балони переконайтеся, що використовуються тільки відповідні балони для збору
холодоагента. Переконайтеся, що у вас є необхідна кількість балони для утримання загального обсягу рідини з системи. Всі балони, які використовуються, повинні бути призначені для
зібраного холодоагенту і мати відповідну етикетку (тобто спеціальні балони для збору холодоагенту). Балони повинні бути укомплектовані клапаном для скидання тиску і відповідними
запірними клапанами в справному робочому стані. Перед початком збору холодоагенту всі
порожні балони для збору слід вакуумувати і, по можливості, охолоджувати. Обладнання для
збору холодоагенту повинно перебувати в справному робочому стані з набором інструкцій до
нього, і повинно бути придатним для збору легкозаймистих холодоагентів. Крім того потрібен
комплект каліброваних вагів у справному робочому стані. Шланги повинні бути укомплектовані герметичними з’єднувальними муфтами і бути в хорошому стані. Перед використанням
установки для збору холодоагенту переконайтеся, що він перебуває в задовільному робочому
стані, правильно обслуговується і всі пов’язані з ним електричні компоненти герметизовані
для запобігання займання в разі викиду холодоагенту. У разі виникнення будь-яких сумнівів
зверніться за консультацією до виробника. Зібраний холодоагент слід повернути постачальнику холодоагенту в належному балоні для збору, і на ньому повинна міститись відповідна
відмітка про передачу відходів. Не змішуйте холодоагенти в установках для їх збору і особливо в балонах. Якщо слід видалити компресори або компресорні масла, переконайтеся, що
вони були вакуумовані до належного рівня, щоб уникнення залишення в мастилі займистого
холодоагенту. Перед поверненням компресора постачальникам його слід вакуумувати. Для
прискорення цього процесу застосовується тільки електричний нагрів корпусу компресора.
Слід дотримуватись заходів безпеки при зливанні масла з системи.
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Інструкція з установки
ПРИМІТКА:
Всі ілюстрації в інструкції виконують виключно інформативну функцію. Ваша машина може
трохи відрізнятися від зображень в інструкції. Переважальну силу матиме фактична модель
приладу. Керування приладом може здійснюватись за допомогою лише панелі керування
або за допомогою пульта дистанційного керування. Ця інструкція не містить вказівок з використання пульту дистанційного керування, докладніше про це див. в <<Інструкції з експлуатації пульта дистанційного керування>>, що входить до комплекту приладу.
панель керування
горизонтальна лопатка
жалюзі (рухається
автоматично)

верхній повітряний фільтр
(за решіткою)

верхній повітряний фільтр
(за решіткою)

ручка (обидві сторони)

панель

верхній повітрозабірник

верхній повітрозабірник

зливний отвір
повітровипускний отвір
нижній повітряний фільтр
нижній повітрозабірник

зливний отвір
повітровипускний отвір
нижній повітряний фільтр
нижній повітрозабірник

зливний отвір (тільки для
режиму нагріву насоса)

коліщатко
передня сторона

стяжка шнура живлення

стяжка шнура живлення

розетка шнура живлення
штепсельна розетка живлення
зливний отвір нижнього лотка

розетка шнура живлення
штепсельна розетка живлення
зливний отвір нижнього лотка
задня сторона
МОДЕЛЬ А1

задня сторона
МОДЕЛЬ А

верхній повітряний фільтр
(за решіткою)

верхній повітряний фільтр
верхній повітрозабірник

верхній повітрозабірник

зливний отвір
повітровипускний отвір
нижній повітряний фільтр
нижній повітрозабірник

зливний отвір
повітровипускний отвір
нижній повітряний фільтр
нижній повітрозабірник
зливний отвір (тільки для
режиму нагріву насоса)

стяжка шнура живлення

стяжка шнура живлення

розетка шнура живлення

розетка шнура живлення
штепсельна розетка живлення
зливний отвір нижнього лотка

контроль вентиляції

зливний отвір нижнього лотка

задня сторона
МОДЕЛЬ Б

задня сторона
МОДЕЛЬ C

Примітка щодо технічних характеристик приладу
Для забезпечення оптимальних робочих характеристик наших продуктів, технічні характеристики пристрою і пульта дистанційного керування можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Діапазон температур навколишнього середовища для роботи приладу
РЕЖИМ

Температурний діапазон

РЕЖИМ

Температурний діапазон

Охолодження

17-35 °С (62-95 °F)

Нагрів (режим нагріву за допомогою насоса)

5-30 °С (41-86 °F)

Сушіння

13-35 °С (55-95 °F)

Нагрів (режим електричного нагріву)

< 30 °C (86 °F)

Установка відвідного шланга
Відвідний шланг і перехідник встановлюються або знімаються відповідно до режиму експлуатації. В
режимах COOL, HEAT (вид нагріву за допомогою насоса) або AUTO встановлюється відвідний шланг.
В режимах FAN, DRY або HEAT (електричний вид нагріву) відвідний шланг знімається.
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Інструкція з
установки

Підготовка

Вибір правильного місця розташування

50 см

19,7 дюймів

Інструкція з
установки

30
12 д см
юйм
ів

см
30 ймів
дю
12

Місце установки повинно відповідати таким вимогам:
- переконайтеся, що ви встановлюєте прилад на рівній поверхні, щоб
звести до мінімуму шум і вібрацію;
- прилад повинен бути встановлений так, щоб поруч був заземлений
штепсель, а до зливу збірного лотка (знаходиться на задній панелі
приладу) був доступ;
- прилад повинен бути розташований на відстані не менше 30 см від
найближчої стіни, щоб забезпечити належне кондиціювання повітря.
Горизонтальна лопатка жалюзі повинна бути на відстані не менше 50
см від будь-яких перешкод;
- НЕ ЗАКРИВАЙТЕ входи, виходи або детектор дистанційного сигналу,
оскільки це може призвести до пошкодження приладу.

Рекомендована установка

50 см
19,7 дюймів

Інформація про розрахункові параметри потужності
Дані про номінальну потужність та рівень шуму для цього приладу визначені на підставі стандартної
установки з використанням неподовженої випускної труби (діаметр: 150 мм, довжина: 1,5 м) без
перехідника напрямної для вікна або витяжного перехідника А для стіни.
Прилад з подовженою на 3 метра випускною трубою працює на 2 випускних трубах (діаметр:
150мм, довжина: 1,5 м + діаметр: 130 мм, довжина: 1,5 м). Показники потужності та рівнів шуму для
приладу з подовженою на 3 метра випускною трубою не оцінюються. (Для деяких моделей)
ПРИМІТКА:
Ми рекомендуємо використовувати прилад за кімнатної температури нижче 35 °C. Оскільки існує
ризик того, що прилад з довжиною випускної труби 3 метра і більше не працюватиме за кімнатної
температурі понад 35 °C на повну потужність.

Як забезпечити охолодження за допомогою нового пересувного кондиціонера повітря
(Для моделей, що відповідають вимогам Міністерства енергетики США)
Внаслідок впровадження нової федеральної процедури випробувань пересувних кондиціонерів
ви можете помітити, що вимоги до охолоджувальної здатності на упаковці пересувних
кондиціонерів значно нижчі, ніж у моделей, випущених до 2017 року. Це пов’язано зі змінами в
процедурі випробувань, а не з самими пересувними кондиціонерами.
На що звертати увагу в першу чергу при купівлі пересувного кондиціонера?
Правильно підібраний кондиціонер допоможе вам ефективно охолодити кімнату. Прилад з
недостатніми характеристиками потужності не забезпечуватиме достатнього охолодження, а
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Чому охолоджувальна здатність на нових моделях нижча, ніж на старих блоках?
Федеральні правила вимагають від виробників розраховувати потужність охолодження на основі
конкретної процедури випробувань, яка була змінена лише в цьому році. Моделі, вироблені до
2017 року, випробовувались згідно з іншою процедурою, тому зараз охолоджувальна здатність
вимірюється інакше, ніж в моделях попередніх років. Таким чином, хоча показник BTU може бути
нижчим, фактична охолоджувальна здатність кондиціонерів не змінилася.
Що таке SACC?
SACC — це репрезентативне значення охолоджувальної здатності з поправкою на сезонні
коливання в Бто/год, визначене згідно з процедурою випробування Департаменту енергетичних
ресурсів, викладеною в Розділі 10 Кодексу федеральних правил (CFR) 430, Підрозділ Б, Додаток ВВ,
і відповідними планами відбору проб.

Необхідні інструменти
- хрестова викрутка середнього розміру;
- рулетка або лінійка;
- ніж або ножиці;
- пилка (на деяких моделях, щоб скоротити перехідник для вікна для вузьких вікон)

Допоміжне обладнання
ПРИМІТКА: Елементи з (*) є на деяких моделях. Можливі незначні відмінності конструкції.
Північна Америка
Зображення

Найменування допоміжного обладнання

Кількість
МОДЕЛЬ A1

МОДЕЛЬ Б

Зображення

Найменування допоміжного
обладнання

Кількість

Перехідник приладу

1 шт.

2 шт.

Монтажна піна C (нелипка)

1 шт./2 шт.(*)

Відвідний шланг

1 шт.

2 шт.

Захисний кронштейн та 2 гвинти

1 комплект

Перехідник напрямної
для вікна

1 шт.

2 шт.

Зливний шланг

1 шт.

Напрямна А для вікна

1 шт.

-

Стяжка шнура живлення

1 шт.

Напрямна А для вікна

-

1 шт.

Болт

1 шт./2 шт.(*)

Напрямна Б для вікна

1 шт.

Пульт дистанційного керування і
акумулятор (тільки для моделей з
дистанційним керуванням)

1 комплект (*)

Напрямна В для вікна

1 шт. (*)

Перехідник зливного шланга (тільки для режиму нагріву насосом)

1 шт. (*)

Монтажна піна А (липка)

2 шт./4 шт.(*)

Перехідник відвідного шланга

1 шт. (*)

Монтажна піна Б (липка)

2 шт.

Подовжений відвідний шланг

1 шт. (*)
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занадто потужний не видалятиме достатньо вологи, що відчуватиметься в повітрі. Для вибору
відповідного кондиціонера, визначте площу приміщення, яку ви хочете охолодити, помноживши
довжину приміщення на його ширину. Також слід знати рейтинг кондиціонера за показником
BTU (британських теплових одиниць), який вказує на кількість тепла, яке він може видалити з
кімнати. Вище число означатиме більшу потужність охолодження для більшого приміщення.
(Переконайтеся, що ви порівнюєте тільки нові моделі між собою; старіші моделі можуть здаватися
більш потужними, але насправді вони однакові). Слідкуйте за тим, щоб ваш пересувний кондиціонер
був потрібного розміру, якщо він розміщуватиметься в дуже сонячній кімнаті, на кухні або в кімнаті
з високими стелями. Після того, як ви визначили потрібну потужність охолодження або розмір
своєї кімнати, ви можете звернути увагу і на інші функції.

Інші регіони
Найменування допоміжного
обладнання

Кількість

1 шт.

Захисний кронштейн та 2
гвинти

1 комплект (*)

Відвідний шланг

1 шт.

Зливний шланг

1 шт.

Перехідник напрямної для вікна

1 шт. (*)

Стяжка шнура живлення

1 шт.

Напрямна А для вікна

1 шт. (*)

Болт

1 шт. (*)

Напрямна Б для вікна

1 шт. (*)

Пульт дистанційного керування і акумулятор (тільки
для моделей з дистанційним
керуванням)

1 комплект (*)

Монтажна піна А (липка)

2 шт. (*)

Відвідний адаптер A для стіни
(тільки для моделей з настінною установкою)

1 шт. (*)

Монтажна піна Б (липка)

2 шт. (*)

Відвідний адаптер Б для стіни
(з ковпачком) (тільки для моделей з настінною установкою)

1 шт. (*)

Монтажна піна C (нелипка)

1 шт. (*)

Гвинт і анкер (тільки для моделей з настінною установкою)

4 комплекти
(*)

Перехідник зливного шланга
(тільки для режиму нагріву
насосом)

1 шт. (*)

Подовжений відвідний шланг

1 шт. (*)

Перехідник відвідного шланга

1 шт. (*)

Зображення

Найменування допоміжного
обладнання

Кількість

Перехідник приладу

Зображення

Інструкція з
установки

Комплект для монтажу на вікно
Відвідний шланг

Відвідний шланг в зборі

Відвідний шланг

Відвідний шланг в зборі

Перехідник приладу Відвідний адаптер А для стіни
Перехідник приладу Перехідник напрямної для вікна

Тип установки на вікно

Настінний тип установки

або
Відвідний шланг

Відвідний шланг

Подовжений відвідний шланг

Тип установки на вікно

Перехідник
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Настінний тип установки

Отвір для посадки

Нижній паз

Просуньте відвідний шланг (або
подовжений відвідний шланг) в
перехідник напрямної для вікна (або
настінного відвідного перехідника),
автоматично затисніть еластичними
стяжками для перехідників

Відвідний шланг в зборі

Відвідний шланг в зборі

Гак

Подовжений відвідний шланг

Крок перший:
Підготовка відвідного шланга в зборі

Переконайтеся, що перехідник
вставлений в нижній паз
повітровипускного отвору

Крок другий:
встановіть відвідний шланг на
пристрій
Вставте перехідник відвідного
шланга в нижній паз повітровипускного отвору приладу, при цьому гак
перехідника повинен бути розташований в одну лінію з отвором для
посадки повітровипускного отвору, і
просуньте відвідний шланг донизу в
позначеному стрілкою напрямку для
установки

Болт

Болт

Напрямна А для вікна Напрямна Б для вікна

Напрямна А для вікна

Модель A

Напрямна Б для вікна

Модель Б

Модель A
Напрямна А для вікна

Напрямна Б для вікна

Напрямна С для вікна

Болти

Модель Б
Напрямна А для вікна

Напрямна Б для вікна

Напрямна С для вікна

Установлення
ПРИМІТКА: Після підготовки відвідного шланга і регульованої напрямної для вікна виберіть один
з таких двох способів установки.
Тип 1: Установка на підйомне або розсувне вікно (для деяких моделей)
Монтажна піна В
(липка — менша
довжина)

Монтажна піна В (липка — менша довжина)

або
Монтажна
піна А
(липка)

Монтажна
піна А
(липка)

1. Відріжте полоски монтажної піни А та Б потрібної довжини і прикріпіть їх до віконної рами, як показано на малюнку.
Напрямна
Б
Напрямна для вікна
А
(за потреби)
для вікна

Напрямна Б
для вікна (за потреби)

або
Напрямна А для вікна

2. Вставте напрямну для вікна у віконний отвір.
Монтажна піна В
(нелипка)

Монтажна піна В
(нелипка)

або

3. Відріжте полоску нелипкої монтажної піни В відповідного ширині (або висоті) вікна розміру. Вставте піну між склом і
віконною рамою, щоб запобігти потраплянню повітря і комах в приміщення.

Захисний
кронштейн

Захисний кронштейн

або
2 гвинти
2 гвинти

4. При бажанні встановіть захисний кронштейн з 2 гвинтами, як показано на рисунку.
UA
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Інструкція з
установки

АБО болти
Болти

Крок третій:
Підготовка регульованої напрямної
для вікна
1. В залежності від розміру вікна
відрегулюйте розмір напрямної для
вікна.
2. Якщо довжина вікна потребує
установки двох або трьох напрямних,
використовуйте болт(и), щоб закріпити напрямні, після того як вони будуть
відрегульовані на потрібну довжину.

Інструкція з
установки

або
МОДЕЛЬ А

або
МОДЕЛЬ Б
5. Вставте перехідник напрямної вікна в отвір напрямної вікна.

Тип 2: Настінна установка (для деяких моделей)
1. Виріжте у стіні отвір діаметром 125 мм (4,9 дюйма) для настінного відвідного перехідника Б.
2. Закріпіть настінний відвідний перехідник Б за допомогою чотирьох анкерів і гвинтів, що входять в комплект.
3. Під’єднайте відвідний шланг в зборі (з настінним відвідним перехідником A) до настінного відвідного перехідника Б.
Положення анкера з розмірною голівкою

Настінний відвідний перехідник Б
Ковпачок перехідника

ПРИМІТКА: Закривайте отвір
ковпачком перехідника, якщо
він не використовується.

ПРИМІТКА: Для забезпечення правильної роботи НЕ розтягуйте і не перегинайте шланг. Для того
щоб вихлопна система працювала належним чином, переконайтеся, що навколо повітровипускного
отвору з відвідного шланга відсутні перешкоди (у діапазоні 500 мм). Всі ілюстрації в цій інструкції
виконують виключно інформативну функцію. Ваш кондиціонер повітря може трохи відрізнятися від
зображень в інструкції. Переважальну силу матиме фактична модель приладу.

Функція VENT CONTROL
(контроль вентиляції) (для моделі Б)

ЗАКРИТО

ВІДКР

ИТО

UA
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Функція Vent Control розташована на задній панелі
кондиціонера. Якщо перемикач функції перебуває в положенні OPEN (відкрито), несвіже повітря
видаляється з кімнати і виводиться назовні. Свіже
повітря природним шляхом потрапляє в приміщення. Якщо циркуляція повітря в приміщенні
непотрібна, встановіть перемикач функції Vent
Control в положення CLOSE (закрито). Ця функція
доступна тільки в МОДЕЛІ Б.

Вказівки щодо виконання робіт
Функції приладу на панелі керування

ПРИМІТКА: На деяких моделях замість °F є зображення . На деяких моделях замість кнопки
(WIRELESS light (індикатор ДИСТАНЦІЙНОГО зв’язку)) можна побачити (power light (індикатор
живлення)).
Індикатор

Функція

Індикатор

Функція

Індикатор Timer on (таймер увімкнено);

Індикатор швидкості роботи вентилятора
HIGH (висока)

Індикатор Timer off (таймер вимкнено)

Індикатор швидкості роботи вентилятора
MED (середня)

Індикатор режиму DRY (сушіння)

Індикатор швидкості роботи вентилятора
LOW (низька)

Індикатор режиму FAN (вентилятор)

Індикатор швидкості роботи вентилятора AUTO (автоматичний) (всі лампочки
горять/жодна лампочка не горить)

Індикатор режиму AUTO (автоматичний)

Індикатор функції ION (іонізація)

Індикатор режиму COOL (охолодження)

Індикатор режиму SLEEP (сон)

Індикатор режиму FOLLOW ME (роби
як я)

Індикатор функції Wireless (дистанційний
зв’язок)

Індикатор режиму Heat (обігрів)

Світлодіодний дисплей

Градуси за Цельсієм

Індикатор функції керування живленням

Градуси за Фаренгейтом

Індикатор Power (живлення)

Кнопка Swing/Wireless (рух/дистанційний
зв’язок) (в деяких моделях)
Використовується для запуску функції Auto
swing (автоматичний рух). Під час роботи
приладу натисніть кнопку SWING: лопатка
жалюзі зупиниться під бажаним кутом.
Використовується для запуску функції
Wireless. При першому використанні функції Wireless натисніть і утримуйте кнопку

Swing протягом 3 секунд, щоб активувати
функцію дистанційного зв’язку. Світлодіодний дисплей покаже символ «AP», що
вказуватиме на можливість встановлення
дистанційного з’єднання. Якщо з’єднання
(маршрутизатор) успішно встановлено
протягом 8 хвилин, пристрій автоматично вийде з режиму Wireless і загориться
відповідний індикатор. При збої з’єднання
UA
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Вказівки щодо
виконання
робіт

ПРИМІТКА: Наступні зображення панелі керування виконують виключно інформативну функцію.
Панель керування придбаного пристрою може трохи відрізнятися в залежності від моделі. Пристрій може не містити деяких індикаторів або кнопок. Переважальну силу матиме фактична модель
приладу.

Вказівки щодо
виконання
робіт

протягом 8 хвилин пристрій автоматично
виходить з режиму Wireless. Після успішної
активації функції дистанційного з’єднання
можна одночасно натиснути та утримувати кнопку SWING і DOWN (-) (донизу)
протягом 3 секунд, щоб вимкнути функцію дистанційного з’єднання, при цьому
світлодіодний дисплей протягом 3 секунд
показуватиме значок «OF». ПРИМІТКА: При
перезапуску функції Wireless, для автоматичного підключення до мережі може
знадобитися деякий час.
Кнопка Timer (таймер)
Використовується для налаштування часу
запуску програми AUTO ON start (автоматичний запуск) та AUTO OFF stop (автоматична зупинка) у поєднанні з кнопками + та
-. Індикатор ввімкнення/вимкнення таймера загоряється відповідно до того, ввімкнений таймер чи вимкнений.
Кнопка Mode (режим)
Вибір відповідного режиму роботи. Щоразу при натисканні цієї кнопки відбувається
зміна режиму в заданій послідовності від
AUTO, COOL, DRY, FAN до HEAT (тільки для
моделей без охолодження). Індикатор
режиму загоряється при різних налаштуваннях режиму.
Кнопки Up (+) (вгору) і Down (-) (донизу)
Використовується для регулювання (збільшення/зменшення) температурних параметрів з кроком 1 °C/1 °F (або 2 °F) в діапазоні від 17 °C/62 °F до 30 °C/86 °F (або 88 °F)
або установки таймера в діапазоні від 0 до
24 годин.
ПРИМІТКА: На панелі керування може показуватись температура в градусах Фаренгейта або градусах Цельсія. Щоб перейти
від однієї величини до іншої , натисніть і
утримуйте кнопки Up і Down одночасно
протягом 3 секунд.
FAN/ION (вентилятор/іонізація)
Кнопка Fan/Ion (в деяких моделях) Регулює
швидкістю обертання вентилятора. При
натисканні цієї кнопки здійснюється вибір
швидкості вентилятора чотирьох рівнів:
НИЗЬКОГО, СЕРЕДНЬОГО, ВИСОКОГО рівнів
і АВТОМАТИЧНА швидкість. Індикатор
швидкості обертання вентилятора загоряється при різних налаштуваннях вентилятора. При виборі швидкості обертання
вентилятора AUTO (автоматичної швидUA
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кості) всі індикатори вентилятора гаснуть.
На деяких моделях при виборі швидкості
обертання вентилятора AUTO загоряються
всі індикатори вентилятора. ПРИМІТКА:
Для запуску функції ION натисніть відповідну кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд.
Генератор іонів працює під напругою і
допомагає видалити пилок і домішки з
повітря, а також затримати їх у фільтрі. Для
зупинки функції ION натисніть кнопку ще
раз і утримуйте протягом 3 секунд.
Кнопку Sleep(Еко) (Сон(Еко))
Використовується для запуску режиму
SLEEP/ECO.
Кнопка Power (живлення)
Увімкнення/вимкнення живлення.
Світлодіодний дисплей
Показує задану температуру в °C або °F (в
деяких моделях значок «°F» на дисплеї не
відбивається) і налаштування Auto-timer. В
режимах DRY та FAN він показує кімнатну
температуру. Показує коди помилок і код
захисту:
E1 - помилка датчика кімнатної температури.
E2 - помилка датчика температури випарника.
E3 - помилка датчика температури конденсатора (на деяких моделях).
E4 - помилка зв’язку на панелі дисплея.
EC - помилка виявлення витоку холодоагенту (на деяких моделях).
P1 - нижній лоток заповнений - приєднайте
зливний шланг і злийте зібрану воду. Якщо
код захисту висвітиться повторно, зверніться в службу технічної підтримки.
Примітка: При виникненні однієї з перерахованих вище несправностей вимкніть
прилад і перевірте його на наявність
перешкод. Якщо несправність не усунуто,
перезавантажте прилад, вимкніть його і
від’єднайте шнур живлення. Зверніться до
виробника або його агентів з сервісного
обслуговування та аналогічного кваліфікованого фахівця за технічним обслуговуванням приладу.

Інструкція з експлуатації

Робота в режимі HEAT (обігрів) (тільки
моделі без охолодження)
• Натискайте кнопку MODE, поки не загориться індикатор HEAT.
• Натискайте кнопки регулювання ADJUST «+»
або «-», щоб вибрати потрібну температуру в
приміщенні. Температуру можна встановити
в діапазоні 17 ° C~30 °C / 62 °F~86 °F (або 88
°F).
• Для вибору швидкості вентилятора натисніть кнопку FAN SPEED.
Примітка: Для деяких моделей швидкість
обертання вентилятора в режимі обігріву не
регулюється.
Робота в режимі DRY (сушіння)
• Натискайте кнопку MODE, поки не загориться індикатор DRY.
• У цьому режимі не можна вибрати швидкість
обертання вентилятора або відрегулювати
температуру. Двигун вентилятора працює на
низькій швидкості (LOW).
• Для кращого результату сушіння тримайте
вікна та двері зачиненими.
• Не розміщуйте повітропровід близько до
вікна.
Робота в режимі AUTO (автоматичний)
• При виборі режиму роботи кондиціонера
AUTO він автоматично обирає охолодження,
нагрівання (тільки в моделях без охолодження) або роботу тільки вентилятора в залежності від обраної температури і температури
в приміщенні.
• Кондиціонер автоматично регулює температуру в приміщенні в діапазоні встановленої
вами температурної позначки.
• В режимі AUTO ви не можете обирати швидкість обертання вентилятора.
ПРИМІТКА: У режимі AUTO в деяких моделях
загоряються індикатори як режиму AUTO, так і
фактичного режиму роботи.

Робота в режимі FAN (вентилятор)
• Натискайте кнопку MODE, поки не загориться індикатор FAN.
• Для вибору швидкості вентилятора натисніть кнопку FAN SPEED. Температуру регулювати не можна.
• Не розміщуйте повітропровід близько до
вікна.
Робота в режимі TIMER (таймер)
• Коли прилад увімкнено, натисканням кнопки Timer запускається програма Auto-off
stop (автоматичне вимкнення) і загоряється
індикатор TIMER OFF (таймер вимкнено). Для
вибору потрібного часу натискайте кнопку
UP або DOWN. Для запуску програми Autoon start (автоматичне увімкнення) натисніть
кнопку TIMER ще раз і утримуйте протягом
5 секунд. Загорить індикаторна лампа TIMER
ON (таймер увімкнено). Для вибору потрібного часу автоматичного увімкнення натискайте кнопку UP або DOWN.
• Коли пристрій вимкнено, для вибору програми Auto-on start натискайте кнопку Timer,
для запуску програми Auto-off stop натисніть її знову і утримуйте протягом 5 секунд.
• Для того щоб змінити автоматичний час з
кроком 0,5 години до 10 годин, а потім з
кроком 1 година до 24 годин, натискайте і
утримуйте кнопку UP або DOWN. Елемент керування відраховуватиме час, що залишився
до запуску.
• Якщо протягом 5 секунд не буде виконано
ніяких операцій, система автоматично повернеться до відображення попереднього
налаштування температури.
• Увімкнення або вимкнення приладу в будьякий час або налаштування таймера на 0.0
скасовує програму Auto Start/Stop таймера.
Робота в режимі SLEEP (ECO) (СОН (ЕКО)
При натисканні цієї кнопки обрана температура через 30 хвилин збільшиться (охолодження) або зменшиться (обігрів) на 1 °C/2 °F (або
1 °F). Ще через півгодини температура знову
збільшиться (охолодження) або зменшиться (обігрів) ще на 1 °C/2 °F (або 1 °F). Ця нова
температура буде триматиметься протягом 7
годин, після чого повернеться до спершу обраної позначки. Так завершується цикл режим
Sleep/Eco, після чого пристрій продовжуватиме роботу в попередньому запрограмованому режимі.
ПРИМІТКА: Ця функція недоступна в режимі FAN або DRY.
UA

21

Вказівки щодо
виконання
робіт

Робота в режимі COOL (охолодження)
• Натискайте кнопку MODE, поки не загориться індикатор COOL.
• Натискайте кнопки регулювання ADJUST «+»
або «-», щоб вибрати потрібну температуру в
приміщенні. Температуру можна встановити
в діапазоні 17 ° C~30 °C / 62 °F~86 °F (або 88
°F).
• Для вибору швидкості вентилятора натисніть кнопку FAN SPEED.

Інші функції

АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Якщо прилад несподівано вимкнеться через відсутність
живлення, він автоматично перезапуститься з попередніми
налаштуваннями після відновлення живлення.
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ
Жалюзі можна відрегулювати автоматично. Регулюйте напрямок повітряного потоку автоматично:
Коли живлення увімкнено, жалюзі відкриваються повністю.
Натисніть кнопку SWING на панелі або пульті дистанційного
керування, щоб запустити функцію Auto swing. Жалюзі будуть
підніматимуться та опускатимуться автоматично.
Не рекомендується регулювати жалюзі вручну.
3-ХВИЛИННА ПЕРЕРВА ПЕРЕД ВІДНОВЛЕННЯМ РОБОТИ
Після зупинки приладу, його можна буде запустити повторно
лише через 3 хвилин. Це передбачено для захисту приладу.
Кондиціонер почне роботу автоматично через 3 хвилини.
Функція КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ (в деяких моделях)
Якщо під час роботи приладу в режимі охолодження температура навколишнього середовища нижча від налаштованої на
відповідний відрізок часу, прилад автоматично активує функцію керування живленням. Компресор і двигун вентилятора
зупиняться. Коли температура навколишнього середовища
перевищить налаштування, пристрій автоматично вийде з
функції керування живленням. Компресор і (або) двигун вентилятора запрацюють.
Відведення води
• В режимі осушення зніміть верхню зливну пробку з задньої
панелі приладу; встановіть зливний роз’єм (5/8» універсальний розеткового типу) зі шлангом 3/4» (купується на
місці). Для моделей без зливного роз’єму, просто прикріпіть
зливний шланг до отвору. Помістіть відкритий кінець шланга
безпосередньо над місцем зливу на підвальному поверсі.
Зніміть верхню
зливну пробку
Суцільний
зливний шланг

МОДЕЛЬ А

Зніміть верхню
зливну пробку
Суцільний
зливний шланг

МОДЕЛЬ Б

• В режимі обігріву насосом зніміть нижню зливну пробку з
задньої панелі приладу; встановіть зливний роз’єм (5/8» універсальний розеткового типу) зі шлангом 3/4» (купується на

UA

22

місці). Для моделей без зливного роз’єму, просто прикріпіть
зливний шланг до отвору. Помістіть відкритий кінець перехідника шланга безпосередньо над місцем зливу на підвальному
поверсі. ПРИМІТКА: Переконайтеся, що шланг надійно закріплений, щоб не було витоків. Спрямовуйте шланг в бік зливу,
переконавшись, що немає жодних перегинів, які можуть зупинити потік води. Помістіть кінець шланга в злив і переконайтеся, що кінець шланга опущений, щоб вода витікала плавно.
(Див. рисунки з ). В жодному разі не відпускайте його. (Див.
рисунки з ). Якщо суцільний зливний шланг не використовується, переконайтеся, що відповідна зливна пробка і ручка
надійно зафіксовані для запобігання витокам.

Зніміть нижню
зливну пробку

Зніміть нижню
зливну пробку

Суцільний
зливний шланг

Суцільний
зливний шланг

Перехідник
зливного шланга

Перехідник
зливного шланга
МОДЕЛЬ А

Висота напору ≤1,8 м

Вказівки щодо
виконання
робіт

Функція FOLLOW ME/TEMP SENSING (роби як я/сприйняття
температури) (в деяких моделях)
ПРИМІТКА: Ця функція активується тільки з пульта дистанційного керування. Пульт дистанційного керування служить в
якості дистанційного термостата, що дозволяє здійснювати
точний контроль температури в місці його знаходження.
Для активації функції Follow Me/Temp Sensing, наведіть пульт
дистанційного керування на прилад і натисніть кнопку Follow
Me/Temp Sensing. Пульт дистанційного керування даватиме
цей сигнал приладу до тих пір, поки знову не буде натиснута
кнопка Follow Me/Temp Sensing. Якщо пристрій не отримує
сигнал Follow Me/Temp Sensing протягом 7 хвилин, він вийде
з режиму Follow Me/Temp Sensing.
ПРИМІТКА: Ця функція недоступна в режимі FAN або DRY.

МОДЕЛЬ Б

Перехідник
зливного
шланга

Перехідник
зливного
шланга

X

Втисніть
стяжку шнура
живлення в
задню частину
корпусу

(Для моделі А1)В режимі обігріву насосом зніміть нижню
зливну пробку з задньої панелі приладу; встановіть зливний
роз’єм (5/8» універсальний розеткового типу) зі шлангом 3/4»
(купується на місці). Обережно перемістіть прилад в місце
зливу і дайте воді стекти. Примітка: Переконайтеся, що зливний шланг розташований нижче зливного отвору нижнього
лотка
МОДЕЛЬ А1

Зніміть нижню
зливну пробку
Суцільний
зливний шланг

Коли рівень води в нижньому лотку досягне заданого рівня,
прилад 8 разів подасть звуковий сигнал, а на цифровому дисплеї висвітиться значок «P1». У цей момент процес
кондиціонування/осушення повітря негайно припиниться.
Однак двигун вентилятора продовжуватиме працювати (це
нормально). Обережно перемістіть прилад в місце зливу, вийміть нижню зливну
пробку і дайте воді стекти. Вставте нижню
зливну пробку і перезавантажте машину,
поки символ «P1» не зникне. Якщо помилка
повториться, зверніться в службу технічної
підтримки. ПРИМІТКА: Перед використання
приладу обов’язково вставте нижню зливну
пробку на місце, щоб запобігти витоку.

Технічне обслуговування
Правила техніки безпеки
•
•
•
•

Чищення повітряного фільтра
Верхній повітряний фільтр
(вийняти)

Верхній повітряний
фільтр (вийняти)

Верхній фільтр
(вийняти)

Викрутіть гвинт,
потім вийміть
нижній фільтр

Нижній фільтр В
(вийняти)

Нижній повітряний
фільтр (вийняти)
МОДЕЛЬ А

Нижній фільтр В
(злегка втисніть
решітку і одночасно витягніть
нижній фільтр A)

МОДЕЛЬ Б

Поради з технічного обслуговування
• Обов’язково чистіть повітряний фільтр кожні 2 тижні для
досягнення оптимальної продуктивності.
• Піддон для збору води слід зливати відразу після того, як
з’явиться повідомлення про помилку P1, а також перед
зберіганням для запобігання утворення цвілі.
• У домашніх господарствах з тваринами слід періодично
протирати решітку, щоб запобігти блокуванню повітряного потоку шерстю тварин.

МОДЕЛЬ В

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
НЕ використовуйте прилад
без фільтра, оскільки бруд
та ворс засмічують його і
знижують продуктивність.

Чищення пристрою
Чистіть пристрій за допомогою вологої тканини без ворсу і м’якого засобу для миття. Витирайте
прилад сухою тканиною без ворсу.

Правила зберігання в перервах між використанням
• Зливайте воду з піддону для збору води відповідно до інструкцій, наведених у наступному розділі.
• Запустіть прилад в режимі FAN на 12 годин у теплому приміщенні, щоб висушити його і запобігти
утворенню цвілі.
• Вимкніть прилад і від’єднайте його від розетки.
• Очистіть повітряний фільтр відповідно до інструкцій, наведених у попередньому розділі. Перед
зберіганням вставте чистий сухий фільтр на місце.
• Вийміть батарейки з пульта дистанційного керування.

Примітка: Обов’язково зберігайте пристрій в прохолодному, темному місці. Вплив прямих сонячних променів
або екстремально високих температур може скоротити строк служби кондиціонера.
Примітка: Корпус та передню панель можна протирати від пилу знежиреною тканиною або мити тканиною,
змоченою в розчині теплої води і м’якого рідкого засобу для миття посуду. Промивайте ретельно і витирайте насухо. Ніколи не використовуйте жорсткі миючі засоби, віск або лак для чищення корпусу та передньої
панелі. Обов’язково вичавіть зайву воду з тканини, перш ніж протирати елементи керування. Надлишок води
в елементах керування або навколо них може призвести до пошкодження приладу.
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Технічне
обслуговування

Перед чищенням або обслуговуванням приладу завжди від’єднуйте його від електромережі.
НЕ використовуйте легкозаймисті рідини або хімічні речовини для чищення приладу.
НЕ мийте прилад під проточною водою. Це спричиняє небезпеку ураження електричним струмом.
НЕ використовуйте апарат, якщо під час чищення був пошкоджений шнур живлення.
Пошкоджений шнур живлення слід замінити новим шнуром від виробника.

Рекомендації з усунення несправностей
Проблема

Пристрій не включається
при натисканні кнопки
ON/OFF

Рекомендації
з усунення
несправностей

Блок не забезпечує достатнього охолодження

Апарат шумить і занадто
сильно вібрує

З приладу чується булькання

Можлива причина

Рішення

P1 Код помилки

Піддон для збору води заповнений. Вимкніть
прилад, злийте воду з піддону для збору води
і знову запустіть прилад.

В режимі COOL: кімнатна температура нижче встановленої
температури

Скинути налаштування температури

Повітряний фільтр заблокований
пилом або шерстю тварини

Вимкніть прилад і очистіть фільтр відповідно
до вказівок

Відвідний шланг не приєднаний
або заблокований

Вимкніть пристрій, від’єднайте шланг, перевірте на предмет засмічень і знову під’єднайте
шланг

В приладі мало холодоагента

Зверніться до фахівця з техобслуговування,
щоб перевірити прилад і долити холодоагент

Налаштування температури
занадто високе

Зменшіть налаштування температура

Вікна та двері в приміщенні
відчинені

Переконайтеся, що всі вікна та двері зачинені

Площа приміщення занадто
велика

Двічі перевірте зону охолодження

У приміщенні є джерела тепла

По можливості видаліть джерела тепла

Підлога нерівна

Встановіть прилад на рівну, тверду поверхню

Повітряний фільтр заблокований
пилом або шерстю тварини

Вимкніть прилад і очистіть фільтр відповідно
до вказівок

Цей звук спричинений потоком
холодоагенту всередині приладу

Це нормально

Відомості про опір
Для дотримання вимог стандарту EN 61000-3-11, виріб MPPD-14CRN1-QB6 слід під’єднувати до
джерел живлення в енергосистемі, опір якої складає: |Zsys| = 0,346 ом або менше, виріб MPPDB12HRN1-QB6G1 слід під’єднувати до джерел живлення в енергосистемі, опір якої складає:
|Zsys|= 0,337 ом або менше. Перед підключенням приладу до силової електромережі зверніться
за консультацією до місцевого постачальника електроенергії, щоб переконатись, що мережа
електроживлення відповідає вищевказаним вимогам.
Для дотримання вимог стандарту EN 61000-3-11, виріб MPPDB-12HRN7-QB6G1 слід під’єднувати до джерел живлення в енергосистемі, опір якої складає: |Zsys| = 0,348 ом або менше, виріб MPPDB-12CRN7-QB 6G1 слід під’єднувати до джерел живлення в енергосистемі, опір якої
складає: |Zsys| = 0,362 ом або менше. Перед підключенням приладу до силової електромережі
зверніться за консультацією до місцевого постачальника електроенергії, щоб переконатись, що
мережа електроживлення відповідає вищевказаним вимогам.
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З метою поліпшення продукту конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. За більш докладною інформацією звертайтесь до
торгового агента або виробника. Будь-які оновлення інструкції будуть завантажені на
вебсайт служби технічної підтримки, просимо слідкувати за виходом нових редакцій.
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Проект і технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення
для удосконалення продукту. Щодо детальної
інформації проконсультуйтеся з торговельною
організацією або виробником.
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