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Ïîæàëóéñòà, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííóþ èí-
ñòðóêöèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò âàæíóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëüíîé è áåçîïàñíîé 
ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè äàííîé èíñòðóêöèè.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà íå ïî 
ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë è óñëîâèé, óêàçàííûõ â íà-
ñòîÿùåé èíñòðóêöèè, à òàêæå â ñëó÷àå ïîïûòîê íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ðåìîíòà 
ïðèáîðà.
Ñèñòåìó êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà òèïà ñïëèò (äàëåå – ñïëèò-ñèñòåìà) äîëæíû 
ìîíòèðîâàòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.

Ïîæàëóéñòà, íå ïûòàéòåñü ïðîèçâåñòè ìîíòàæ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íåêâàëèôèöèðîâàííûé ìîíòàæ ìîæåò ïðèâåñòè 

ê íåïðàâèëüíîé ðàáîòå ïðèáîðà èëè âûõîäó åãî èç ñòðîÿ!



3

1. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïðèîáðåòåííûé Âàìè ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò 
âñåì îôèöèàëüíûì ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè, 
ïðèìåíèìûì ê ñèñòåìàì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
âîçäóõà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ñèòóàöèé, îïàñ-
íûõ äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ, à òàêæå ïðåæäåâðå-
ìåííîãî âûõîäà ïðèáîðà èç ñòðîÿ íåîáõîäèìî 
ñòðîãî ñîáëþäàòü ïåðå÷èñëåííûå íèæå óñëîâèÿ:
• Èñïîëüçóéòå ñîîòâåòñòâóþùèé èñòî÷íèê 

ïèòàíèÿ ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, óêàçàííîé 
â ïàñïîðòíûõ äàííûõ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ìîãóò ïðîèçîéòè ñåðüåçíûå ñáîè â ðàáîòå 
ïðèáîðà èëè ìîæåò âîçíèêíóòü ïîæàð

• Âàøà ñåòü ýëåêòðîïèòàíèÿ îáÿçàòåëüíî 
äîëæíà èìåòü çàçåìëåíèå

• Íå äîïóñêàéòå çàãðÿçíåíèå âèëêè ýëåê-
òðîïèòàíèÿ. Âñåãäà ïëîòíî âñòàâëÿéòå 
âèëêó â ðîçåòêó ýëåêòðîñåòè. Ïî ïðè÷èíå 
çàãðÿçíåííîé èëè íåïëîòíî âñòàâëåííîé 
âèëêè ìîæåò ïðîèçîéòè âîçãîðàíèå èëè 
ïîðàæåíèå ýëåêòðîòîêîì

• Åñëè Âû äëèòåëüíîå âðåìÿ íå èñïîëüçóåòå 
ïðèáîð, â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè âûíüòå âèëêó 
èç ðîçåòêè

• Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà íå ïûòàéòåñü îò-
êëþ÷èòü åãî, èñïîëüçóÿ àâòîìàòè÷åñêèé âû-
êëþ÷àòåëü èëè âûòàñêèâàÿ âèëêó èç ðîçåòêè – 
â ðåçóëüòàòå èñêðû ìîæåò âîçíèêíóòü ïîæàð

• Âèëêà ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíà áûòü ïëîòíî 
âñòàâëåíà â ðîçåòêó. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè-
÷åñêèì òîêîì, ïåðåãðåâó è äàæå âîçãîðàíèþ

• Íå ñïóòûâàéòå, íå ñæèìàéòå è íå òÿíèòå çà 
ñåòåâîé øíóð – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî 
ïîâðåæäåíèþ. Íåèñïðàâíûé ñåòåâîé øíóð 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷å-
ñêèì òîêîì èëè ê ïîæàðó

• Íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè è íå âêëþ÷àéòå 
ïðèáîð â ðîçåòêó, â êîòîðóþ âêëþ÷åíû äðó-
ãèå ïîòðåáèòåëè ýëåêòðîýíåðãèè

• Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåïîëàäîê ñíà÷àëà îò-
êëþ÷èòå ïðèáîð ïðè ïîìîùè ïóëüòà äèñ-
òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ), à çàòåì îò-
êëþ÷èòå åãî îò ýëåêòðîñåòè

• Íå òðîãàéòå ïîâîðà÷èâàþùèåñÿ ëîïàñòè. Îíè 
ìîãóò çàæàòü Âàø ïàëåö, à òàêæå ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ äåòàëåé ïðèáîðà

• Íå ïðèêàñàéòåñü ê êíîïêàì íà âíóòðåííåì 
áëîêå ïðèáîðà âëàæíûìè ðóêàìè

• Íèêîãäà íå âñòàâëÿéòå ïàëêè è äðóãèå ïî-
ñòîðîííèå ïðåäìåòû â îòâåðñòèÿ íà êîðïó-
ñå ïðèáîðà âî âðåìÿ åãî ðàáîòû – ýòî ìî-

æåò ïðèâåñòè ê òðàâìå è âûõîäó ïðèáîðà 
èç ñòðîÿ

• Íå óñòàíàâëèâàéòå íèêàêèå ïðåäìåòû (îñî-
áåííî ñîñóäû ñ âîäîé ëèáî äðóãèìè æèäêî-
ñòÿìè) íà íàðóæíûé èëè âíóòðåííèé áëîê 
ïðèáîðà

• Íå ïðîìûâàéòå ïðèáîð âîäîé – ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðîòîêîì

• Ïðè îäíîâðåìåííîé ðàáîòå ïðèáîðà è ïðè-
áîðîâ ñ îòêðûòûì ïëàìåíåì (ãàçîâàÿ ïëèòà 
è ò.ï.) ñëåäóåò ÷àñòî ïðîâåòðèâàòü ïîìåùå-
íèå. Íåäîñòàòî÷íîå ïðîâåòðèâàåòå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íåõâàòêå êèñëîðîäà

• Íå äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèå ïîòîêà âîçäóõà 
íà ãàçîâûå ãîðåëêè è ïëèòû

• Íèêîãäà íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ðàáîòå 
ñ ïðèáîðîì

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!

• Íå óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð ïîä ïðÿìûìè 
ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè.

• Íå áëîêèðóéòå âõîäíîå èëè âûõîäíîå âîç-
äóøíûå îòâåðñòèÿ – ýòî ñíèçèò îõëàæäà-
þùóþ èëè íàãðåâàþùóþ ñïîñîáíîñòè è 
ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó ïðèáîðà èç ñòðîÿ.

• Äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå ïîä ïîòîêîì õî-
ëîäíîãî âîçäóõà ïðèâåäåò ê óõóäøåíèþ 
Âàøåãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è âûçîâåò 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.

• Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà ïðîâåòðè-
âàéòå ïîìåùåíèå.

• Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà çàêðîéòå îêíà 
è äâåðè, èíà÷å îõëàæäàþùàÿ è íàãðåâàþ-
ùàÿ ñïîñîáíîñòè áóäóò ñíèæåíû.

• Äàííûé ïðèáîð çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëè-
âàòü â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé âëàæ-
íîñòüþ, à òàêæå â ìåñòàõ âûäåëåíèÿ ïàðîâ 
àãðåññèâíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ!

• Ïðè ïîâðåæäåíèè ñåòåâîãî øíóðà èëè èíî-
ãî äðóãîãî óçëà ïðèáîðà íåìåäëåííî îò-
êëþ÷èòå åãî îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Ïðè 
ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ åãî çàìåíó 
âî èçáåæàíèå îïàñíîñòè äîëæåí ïðîèçâî-
äèòü èçãîòîâèòåëü, ñåðâèñíàÿ ñëóæáà èëè 
àíàëîãè÷íûé êâàëèôèöèðîâàííûé ïåð-
ñîíàë. Â ñëó÷àå íåêâàëèôèöèðîâàííîãî 
âìåøàòåëüñòâà â óñòðîéñòâî ïðèáîðà èëè 
íåñîáëþäåíèè ïåðå÷èñëåííûõ â äàííîì 
ðóêîâîäñòâå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà 
ãàðàíòèÿ àííóëèðóåòñÿ.

• Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ ïîíèæåííûìè 
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ôèçè÷åñêèìè, ÷óâñòâåííûìè èëè óìñòâåí-
íûìè ñïîñîáíîñòÿìè èëè ïðè îòñóòñòâèè ó 
íèõ æèçíåííîãî îïûòà èëè çíàíèé, åñëè îíè 
íå íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì èëè íå ïðîèí-
ñòðóêòèðîâàíû îá èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðà 
ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà èõ áåçîïàñíîñòü. 
Äåòè äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì 
äëÿ íåäîïóùåíèÿ èãðû ñ ïðèáîðîì.

• Îñîáûå óñëîâèÿ ïî ïåðåâîçêå (òðàíñ-
ïîðòèðîâêå), ðåàëèçàöèè ñïëèò-ñèñ òåì: 
òðàíñïîðòèðîâàòü íàðóæíûå áëîêè êîí-
äèöèîíåðîâ íåîáõîäèìî ÒÎËÜÊÎ â âåð-
òèêàëüíîì ïîëîæåíèè, âíóòðåííèå áëîêè 
ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû ïðè ïåðåâîçêå 
êàê ãîðèçîíòàëüíî, òàê è âåðòèêàëüíî. 
Íåïðàâèëüíàÿ ïåðåâîçêà ìîæåò ãðîçèòü 
ïðèáîðó çàëîìîì òðóáîê, à òàêæå ïåðåòå-
êàíèåì êîìïðåññîðíîãî ìàñëà ïî ìàãè-
ñòðàëè ôðåîíîêîíòóðà. Âñå ýòè ôàêòîðû 
ïðîâîöèðóþò íåêîððåêòíóþ ðàáîòó îáî-
ðóäîâàíèÿ è åãî ïðåæäåâðåìåííûé âû-
õîä èç ñòðîÿ. Åñëè âíåøíèé áëîê ñïëèò-

ñèñòåìû âñå-òàêè òðàíñïîðòèðîâàëñÿ â 
ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè (íî íè â êîåì 
ñëó÷àå íå ââåðõ äíîì!), åãî íåîáõîäè-
ìî ïåðåä óñòàíîâêîé íà íåñêîëüêî ÷àñîâ 
ðàçìåñòèòü âåðòèêàëüíî, íå âûíèìàÿ èç 
çàâîäñêîé óïàêîâêè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Äàííàÿ ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîç äóõà 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â áûòîâûõ öå-
ëÿõ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè â 
ðàáîòå ïðèáîðà (çàïàõ ãàðè, ïîñòîðîííèé øóì è 
ò.ï.) íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå åãî îò ýëåêòðîñåòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì! Íèêîãäà íå 
ïûòàéòåñü ïðîèçâåñòè ñàìîñòîÿòåëüíûé ðå-
ìîíò ïðèáîðà – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæå-
íèþ ýëåêòðîòîêîì.

2. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

- Êîíäèöèîíåð êàññåòíûé:
íàðóæíûé áëîê – 1 øò.
âíóòðåííèé áëîê – 1 øò.
ïàíåëü – 1 øò.

- ÏÄÓ – 1 øò.
- Áàòàðåÿ äëÿ ÏÄÓ – 2 øò.
- Íàêèäíàÿ ãàéêà – 2 øò.
- Ñëèâíàÿ ãîôðèðîâàííàÿ òðóáà – 1 øò.
- Õîìóò – 2 øò.
- Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ – 1 øò.
- Ôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè*

* ïîñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíî

3. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ

Âíóòðåííèé áëîê
1. Ëèöåâàÿ ïàíåëü
2. Âîçäóøíûå ôèëüòðû
3. Æàëþçè
4. ÏÄÓ
5. Òðóáîïðîâîä
6. Äðåíàæíûé øëàíã

Íàðóæíûé áëîê
7. Îòñå÷íûé êëàïàí
8. Ðåøåòêè âûõîäíûõ âîçäóøíûõ îò-

âåðñòèé
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ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

1. Кнопка ON/OFF («Вкл/Выкл»)
2. Кнопка SPEED («Скорость вентилятора») 
3. Кнопка SWING («Направление жалюзи»)
4. Кнопка TURBO («Турборежим»)
5. Кнопка TIMER («Таймер»)
6. Кнопка iFAVOR («Любимые настройки») 
7. Кнопка iFEEL («Атмосфера») 
8. Кнопка HEALTH («Здоровье») 
9. Кнопка SLEEP («Сон»)

10.  Кнопка iCLEAN («Очистка»)
11.  Кнопка Anti-FUNGUS («Антиплесень»)
12.  Кнопка DISPLAY («Дисплей»)
13.  Кнопка MODE («Режим работы»)
14.  Переключение между 0С и 0F (опционально)
15.  Кнопка увеличения температуры
16.  Кнопка уменьшения температуры

1 2

33

4 65

7 8 9

10 11 12

13

14

РЕЖИМ РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ И ДР.
ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ
ОПЦИИ

ÔÓÍÊÖÈß ÐÓ×ÍÎÃÎ ÇÀÏÓÑÊÀ

Åñëè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
áûë óòåðÿí èëè ñåëè áàòàðåéêè, Âû ìî-
æåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ êíîïêîé ðó÷íîãî 
çàïóñêà.
Äëÿ ýòîãî àêêóðàòíî ïðèïîäíèìèòå ïåðåä-
íþþ ïàíåëü âíóòðåííåãî áëîêà è êðàòêî-
âðåìåííî íàæìèòå êíîïêó ðó÷íîãî çàïó-
ñêà (3). Ñïëèò-ñèñòåìà íà÷íåò ðàáîòàòü â 
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå (AUTO). Ïîâòîð-
íîå íàæàòèå íà êíîïêó ðó÷íîãî çàïóñêà 
ïðèâåäåò ê âûêëþ÷åíèþ  ïðèáîðà. 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ ÏÄÓ

1. Êíîïêà ON/OFF («Âêë/Âûêë»)
Íàæàòèå íà êíîïêó âêëþ÷àåò êîíäèöèîíåð, 
íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ èíäè-
êàòîð ON, ïîâòîðíîå íàæàòèå âûêëþ÷àåò 
êîíäèöèîíåð, íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷è-
âàåòñÿ èíäèêàòîð OFF. Ïðè âêëþ÷åíèè êîí-
äèöèîíåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäûäóùèå 
íàñòðîéêè ðàáîòû.

2. Êíîïêà SPEED («Ñêîðîñòü âåíòè-
ëÿòîðà»)
Êàæäîå íàæàòèå íà êíîïêó èçìåíÿåò ñêî-
ðîñòü âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà âíóòðåííå-
ãî áëîêà (ñêîðîñòü âûõîäÿùåãî âîçäóõà) 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Àâòîìàòè÷åñêàÿ» / 
«Íèçêàÿ» / «Ñðåäíÿÿ» / «Âûñîêàÿ». 
Íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ èíäè-
êàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñêîðîñòè âåíòè-
ëÿòîðà: AUTO («Àâòîìàòè÷åñêàÿ»), LOW 
(«Íèçêàÿ»), MID («Ñðåäíÿÿ»), HIGH («Âûñî-
êàÿ»). Ñêîðîñòü âåíòèëÿòîðà, çàäàâàåìàÿ 
àâòîìàòè÷åñêè, çàâèñèò îò ðàçíèöû ìåæ-
äó çàäàííîé öåëåâîé òåìïåðàòóðû è òåì-
ïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà. Â  ðå-
æèìå âåíòèëÿöèè ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîé 
ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà íåäîñòóïåí.
3. Êíîïêà SWING («Íàïðàâëåíèå æà-
ëþçè»)
Íàæàòèå êíîïêè àêòèâèðóåò êà÷àíèå ãî-
ðèçîíòàëüíîãî æàëþçè âíóòðåííåãî áëî-
êà, èçìåíÿþùåãî íàïðàâëåíèå âûõîäÿ-
ùåãî âîçäóõà ïî âåðòèêàëè, íà äèñïëåå 

4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÎÌ
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ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ èíäèêàòîð SWING. 
Äîæäèòåñü, êîãäà æàëþçè çàéìåò íåîá-
õîäèìîå ïîëîæåíèå, è ïîâòîðíî íàæìèòå 
íà êíîïêó, ÷òîáû îñòàíîâèòü êà÷àíèå.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
íà æàëþçè êîíäåíñàòà íå äîïóñêàéòå 
äëèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà âíèç â ðåæèìàõ îõëàæäåíèÿ è 
îñóøåíèÿ. Âî èçáåæàíèå ïîëîìêè æà-
ëþçè íå ðåãóëèðóéòå åãî ïîëîæåíèå 
âðó÷íóþ.
4. Êíîïêà TURBO («Òóðáîðåæèì»)
Íàæàòèå íà êíîïêó ïðè ðàáîòå êîíäèöèî-
íåðà â ðåæèìàõ îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðå-
âà âêëþ÷àåò èíòåíñèâíûé ðåæèì ðàáîòû 
êîíäèöèîíåðà. Âåíòèëÿòîð âíóòðåííå-
ãî áëîêà âðàùàåòñÿ íà ìàêñèìàëüíîé 
ñêîðîñòè, îáåñïå÷èâàÿ ìàêñèìàëüíî 
áûñòðîå îõëàæäåíèå èëè îáîãðåâ ïî-
ìåùåíèÿ, äëÿ ñêîðåéøåãî äîñòèæåíèÿ 
óñòàíîâëåííîé öåëåâîé òåìïåðàòóðû, íà 
äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ èíäèêà-
òîð TURBO. Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ðåæèìà 
ðàáîòû, ïðè èçìåíåíèè ñêîðîñòè âðàùå-
íèÿ âåíòèëÿòîðà èëè ïîâòîðíîì íàæàòèè 
íà êíîïêó TURBO ðåæèì èíòåíñèâíîé ðà-
áîòû áóäåò âûêëþ÷åí. 
5. Êíîïêà TIMER («Òàéìåð»)
Íàñòðîéêà òàéìåðà âêëþ÷åíèÿ êîíäè-
öèîíåðà (TIMER ON). Íàæàòèå íà êíîïêó 
TIMER ïðè âûêëþ÷åííîì ïóëüòå äèñ-
òàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò òàé-
ìåð âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, íà äèñ-
ïëåå îòîáðàæàåòñÿ èíäèêàòîð TIMER ON 
è âðåìÿ òàéìåðà. Äèàïàçîí óñòàíîâêè 
âðåìåíè – îò 0,5 ÷àñà (30 ìèíóò) äî 24 
÷àñîâ. Äëÿ íàñòðîéêè æåëàåìîãî âðå-
ìåíè òàéìåðà âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà 
íàæìèòå êíîïêè «Ââåðõ/Âíèç». Êàæäîå 
íàæàòèå ýòèõ êíîïîê çàäàñò óâåëè÷åíèå 
èëè óìåíüøåíèå âðåìåíè íà 0,5 ÷àñà (30 
ìèíóò). Ïî äîñòèæåíèè çíà÷åíèÿ òàéìå-
ðà 10 ÷àñîâ êàæäîå íàæàòèå ýòèõ êíîïîê 
çàäàñò óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå âðå-
ìåíè íà 1 ÷àñ. Äëÿ àêòèâàöèè òàéìåðà 
âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà ïîâòîðíî íà-
æìèòå íà êíîïêó TIMER. Íà äèñïëåå ïóëü-
òà îòîáðàçÿòñÿ íàñòðîéêè ðàáîòû êîíäè-
öèîíåðà ïîñëå åãî âêëþ÷åíèÿ ïî òàéìåðó. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè èõ ìîæíî èçìåíèòü. 

×åðåç çàäàííîå âðåìÿ êîíäèöèîíåð àâ-
òîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ ñ óñòàíîâëåííû-
ìè íàñòðîéêàìè.
Íàñòðîéêà òàéìåðà âûêëþ÷åíèÿ êîíäè-
öèîíåðà (TIMER OFF). Íàæàòèå íà êíîïêó 
TIMER ïðè âêëþ÷åííîì ïóëüòå äèñòàíöè-
îííîãî óïðàâëåíèÿ âêëþ÷àåò òàéìåð âû-
êëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, íà äèñïëåå îòî-
áðàæàåòñÿ èíäèêàòîð TIMER OFF è âðåìÿ 
òàéìåðà. Äèàïàçîí óñòàíîâêè âðåìåíè  – 
îò 0,5 ÷àñà (30 ìèíóò) äî 24 ÷àñîâ. Äëÿ 
íàñòðîéêè æåëàåìîãî âðåìåíè òàéìåðà 
âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà íàæìèòå êíîï-
êè «Ââåðõ/Âíèç». Êàæäîå íàæàòèå ýòèõ 
êíîïîê çàäàñò óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøå-
íèå âðåìåíè íà 0,5 ÷àñà (30 ìèíóò). Ïî 
äîñòèæåíèè çíà÷åíèÿ òàéìåðà 10 ÷àñîâ 
êàæäîå íàæàòèå ýòèõ êíîïîê çàäàñò óâå-
ëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå âðåìåíè íà 1 
÷àñ. Äëÿ àêòèâàöèè òàéìåðà âûêëþ÷åíèÿ 
êîíäèöèîíåðà ïîâòîðíî íàæìèòå íà êíîï-
êó TIMER. ×åðåç çàäàííîå âðåìÿ êîíäè-
öèîíåð àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷èòñÿ.
6. Êíîïêà iFAVOR («Ëþáèìûå íà-
ñòðîéêè»)
Íàæàòèå íà êíîïêó ïðè ðàáîòå êîíäè-
öèîíåðà óñòàíàâëèâàåò ïðåäâàðèòåëüíî 
çàäàííûå ïîëüçîâàòåëåì íàñòðîéêè ðà-
áîòû, íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ 
èíäèêàòîð iFAVOR. Ïîâòîðíîå íàæàòèå 
íà êíîïêó âîçâðàùàåò íàñòðîéêè, çàäàí-
íûå äî âêëþ÷åíèÿ äàííîãî ðåæèìà.
Äëÿ óñòàíîâêè ïîëüçîâàòåëüñêèõ íàñòðî-
åê ðàáîòû íåîáõîäèìî, ïðåäâàðèòåëüíî 
óñòàíîâèâ òðåáóåìûå çíà÷åíèÿ ïàðàìå-
òðîâ, íàæàòü è óäåðæèâàòü êíîïêó iFAVOR 
áîëåå 3 ñåêóíä. Çàïèñü ïàðàìåòðîâ 
ïîëüçîâàòåëüñêîãî ðåæèìà ïîäòâåðæäà-
åòñÿ òðåõêðàòíûì ìèãàíèåì èíäèêàòîðà 
iFAVOR íà äèñïëåå ïóëüòà.
7. Êíîïêà iFEEL («Àòìîñôåðà»)
Íàæàòèå íà êíîïêó âêëþ÷àåò ðåæèì ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîí-
äèöèîíåðà ïî äàò÷èêó òåìïåðàòóðû, 
âñòðîåííîìó â äèñòàíöèîííûé ïóëüò 
óïðàâëåíèÿ. Äèñïëåé ïóëüòà îòîáðàæàåò 
çíà÷åíèå êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû âîç-
äóõà â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ ïóëüòà ñî-
âìåñòíî ñ èíäèêàòîðîì ROOM. Ïðè âû-
êëþ÷åíèè êîíäèöèîíåðà èëè ïîâòîðíîì 
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íàæàòèè íà êíîïêó ðåæèì áóäåò âûêëþ-
÷åí.
8. Êíîïêà HEALTH («Çäîðîâüå»)
Ïðè âêëþ÷åíèè ðåæèìà «Çäîðîâüå» 
ñïëèò-ñèñòåìà, â çàâèñèìîñòè îò òåì-
ïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, àâòîìà-
òè÷åñêè íà÷èíàåò ðàáîòàòü â ðåæèìå 
îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà, ñîçäàâàÿ êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âíó-
òðè ïîìåùåíèÿ.
9. Êíîïêà SLEEP («Ñîí»)
Íàæàòèå íà êíîïêó âêëþ÷àåò íî÷íîé ðå-
æèì ðàáîòû, íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå-
÷èâàåòñÿ èíäèêàòîð SLEEP, à äèñïëåé 
íà ëèöåâîé ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà 
âûêëþ÷àåòñÿ. Â äàííîì ðåæèìå âåíòè-
ëÿòîð âíóòðåííåãî áëîêà âðàùàåòñÿ íà 
íèçêîé ñêîðîñòè.
10. Êíîïêà iCLEAN («Î÷èñòêà»)
Íàæàòèå íà êíîïêó ïðè âûêëþ÷åííîì 
êîíäèöèîíåðå âêëþ÷àåò ðåæèì î÷èñòêè 
âíóòðåííåãî áëîêà, íà äèñïëåå ïóëüòà âû-
ñâå÷èâàåòñÿ èíäèêàòîð iCLEAN è ñèìâî-
ëû CL, à íà äèñïëåå ëèöåâîé ïàíåëè âíó-
òðåííåãî áëîêà – ñèìâîëû CL. Î÷èñòêà 
íåîáõîäèìà äëÿ óäàëåíèÿ âëàãè ñ ïîâåðõ-
íîñòè èñïàðèòåëÿ è âíóòðåííèõ ïîëîñòåé 
áëîêà. Óäàëåíèå âëàãè ïðåäîòâðàùàåò 
ïîÿâëåíèå è ðîñò áàêòåðèé, à òàêæå îá-
ðàçîâàíèå ïëåñåíè âíóòðè áëîêà. Ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ðåæèìà î÷èñòêè – 35 
ìèíóò. Ïðè âûêëþ÷åíèè êîíäèöèîíåðà 
èëè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó ðåæèì 
áóäåò âûêëþ÷åí.
11. Êíîïêà Anti-FUNGUS («Àíòèïëå-
ñåíü»)
Íàæàòèå íà êíîïêó ïðè âûêëþ÷åííûõ 
ïóëüòå óïðàâëåíèÿ è êîíäèöèîíåðå âêëþ-
÷àåò ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîé ïðîäóâêè 
âíóòðåííåãî áëîêà ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ êîí-
äèöèîíåðà, íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâà-
åòñÿ èíäèêàòîð Anti-FUNGUS. Âêëþ÷åíèå 
ðåæèìà ïîäòâåðæäàåòñÿ ñåðèåé çâóêîâûõ 
ñèãíàëîâ, èçäàâàåìûõ ïîñëå ïåðâûõ ïÿòè 
ñèãíàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèåì êîìàí-
äû. Ïðè àêòèâàöèè äàííîé ôóíêöèè ïîñëå 
êàæäîãî âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà, ïåðåä 
òåì êàê îòêëþ÷èòüñÿ, âåíòèëÿòîð âíóòðåí-
íåãî áëîêà ðàáîòàåò íà íèçêîé ñêîðîñòè 
äîïîëíèòåëüíûå òðè ìèíóòû. 

Äàííàÿ ôóíêöèÿ íàïðàâëåíà íà ïðåäîò-
âðàùåíèå çàïëåñíåâåíèÿ èñïàðèòåëÿ 
ñ ïîñëåäóþùèì ðàñïðîñòðàíåíèåì íå-
ïðèÿòíîãî çàïàõà.
Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè è äî ïîë-
íîãî åå îêîí÷àíèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïî-
âòîðíî âêëþ÷àòü êîíäèöèîíåð.
Ðåæèì áóäåò ðàáîòàòü ïî óìîë÷àíèþ ïðè 
ñëåäóþùèõ âûêëþ÷åíèÿõ êîíäèöèîíåðà, 
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà êîíäèöè-
îíåð îòêëþ÷àåòñÿ îò ïèòàíèÿ. 
Îòêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà îò ïèòàíèÿ èëè 
ïîâòîðíîå íàæàòèå êíîïêè ïðè âûêëþ÷åí-
íûõ ïóëüòå óïðàâëåíèÿ è êîíäèöèîíåðå 
âûêëþ÷àåò ðåæèì Anti-FUNGUS. Âû-
êëþ÷åíèå ðåæèìà ïîäòâåðæäàåòñÿ ñåðè-
åé çâóêîâûõ ñèãíàëîâ, èçäàâàåìûõ ïîñëå 
ïåðâûõ ïÿòè ñèãíàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
ïðèåì êîìàíäû.
12. Êíîïêà DISPLAY («Äèñïëåé»)
Íàæàòèå íà êíîïêó âûêëþ÷àåò ïîäñâåòêó 
äèñïëåÿ íà ëèöåâîé ïàíåëè âíóòðåííåãî 
áëîêà, íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ 
èíäèêàòîð DISPLAY, ïîâòîðíîå íàæàòèå 
âêëþ÷àåò ïîäñâåòêó äèñïëåÿ íà ëèöåâîé 
ïàíåëè âíóòðåííåãî áëîêà.
13. Êíîïêà MODE («Ðåæèì ðàáîòû»)
Êàæäîå íàæàòèå íà êíîïêó èçìåíÿåò ðå-
æèì ðàáîòû êîíäèöèîíåðà â ñëåäóþùåé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: «Àâòîìàòè÷åñêèé» / 
«Îõëàæäåíèå» / «Îñóøåíèå» / «Îáî-
ãðåâ» / «Âåíòèëÿöèÿ».
Íà äèñïëåå ïóëüòà âûñâå÷èâàåòñÿ èíäè-
êàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåæèìà: AUTO 
(«Àâòîìàòè÷åñêèé»), COOL («Îõëàæäå-
íèå»), DRY («Îñóøåíèå»), HEAT («Îáî-
ãðåâ»), FAN («Âåíòèëÿöèÿ»).
Â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå êîíäèöèîíåð, 
â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû âîçäóõà 
â ïîìåùåíèè, àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò 
ðåæèì îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà, ñîçäà-
âàÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëüçîâà-
òåëÿ. Öåëåâàÿ òåìïåðàòóðà íå îòîáðàæà-
åòñÿ íà äèñïëåå ïóëüòà óïðàâëåíèÿ, è åå 
èçìåíåíèå íåâîçìîæíî.
Â ðåæèìå âåíòèëÿöèè êîíäèöèîíåð 
âêëþ÷àåò òîëüêî âåíòèëÿòîð âíóòðåííå-
ãî áëîêà. Â äàííîì ðåæèìå êîíäèöèîíåð 
íå ïîääåðæèâàåò òåìïåðàòóðó â ïîìåùå-
íèè. Öåëåâàÿ òåìïåðàòóðà íå îòîáðàæà-
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åòñÿ íà äèñïëåå ïóëüòà óïðàâëåíèÿ, è åå 
èçìåíåíèå íåâîçìîæíî.
Âíèìàíèå! Êîíäèöèîíåð íå äàåò ïðèòîêà 
ñâåæåãî âîçäóõà!
14. Êíîïêà oC/oF
Ôóíêöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ.
15. Êíîïêà óâåëè÷åíèÿ öåëåâîé òåì -
ïåðàòóðû
Êàæäîå íàæàòèå íà êíîïêó óâåëè÷èâàåò 
çíà÷åíèå öåëåâîé òåìïåðàòóðû íà 1°Ñ 
â äèàïàçîíå +16...+32°Ñ. Çàäàííîå çíà-
÷åíèå öåëåâîé òåìïåðàòóðû îòîáðàæà-
åòñÿ íà äèñïëåå ïóëüòà è ëèöåâîé ïàíåëè 
âíóòðåííåãî áëîêà.
16. Êíîïêà óìåíüøåíèÿ öåëåâîé 
òåì ïåðàòóðû
Êàæäîå íàæàòèå íà êíîïêó óìåíüøàåò 
çíà÷åíèå öåëåâîé òåìïåðàòóðû íà 1°Ñ 
â äèàïàçîíå +16...+32°Ñ. Çàäàííîå çíà-
÷åíèå öåëåâîé òåìïåðàòóðû îòîáðàæà-
åòñÿ íà äèñïëåå ïóëüòà è ëèöåâîé ïàíåëè 
âíóòðåííåãî áëîêà.

ÄÈÑÏËÅÉ ÏÓËÜÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

COOL DRY HEATAUTO FAN

SPEED TURBO HIGH MID LOW

TIMER

ON/OFF

SWING SWINGOFFON

HEALTH iFAVORSLEEP iCLEAN
DISPLAY LOCKEheater Anti-FUNGUS

AUTO

SET˚C
˚F
h ROOM

6

19

7

8

9
17

15 14 13 12

16 1118 18 10

1 2 3 4 5

1. AUTO – èíäèêàòîð àâòîìàòè÷åñêîãî 
ðåæèìà ðàáîòû

2. COOL – èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû íà 
îõëàæäåíèå

3. DRY – èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû 
íà îñóøåíèå

4. HEAT – èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû 
íà îáîãðåâ

5. FAN – èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû 
íà âåíòèëÿöèþ

6. SPEED (TURBO, HIGH, MID, LOW, 
AUTO) – èíäèêàòîðû ñêîðîñòè âðà-
ùåíèÿ âåíòèëÿòîðà

7. SET – èíäèêàòîð öåëåâîé òåìïåðàòóðû
8. ROOM – èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû 

â ïîìåùåíèè
9. SWING – èíäèêàòîð êà÷àíèÿ æàëþçè

10. iFAVOR – èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ ïåð-
ñîíàëüíûõ íàñòðîåê ïîëüçîâàòåëÿ

11. HEALTH – èíäèêàòîð ðåæèìà «Çäî-
ðîâüå»

12. LOCK – èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ áëîêè-
ðîâêè êíîïîê ïóëüòà óïðàâëåíèÿ

13. DISPLAY – èíäèêàòîð âûêëþ÷åíèÿ 
ïîäñâåòêè äèñïëåÿ íà ëèöåâîé ïàíå-
ëè âíóòðåííåãî áëîêà

14. Anti-FUNGUS – èíäèêàòîð âêëþ÷å-
íèÿ ðåæèìà àâòîìàòè÷åñêîé ïðîäóâ-
êè âíóòðåííåãî áëîêà ïîñëå âûêëþ-
÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà

15. Eheater – íå èñïîëüçóåòñÿ
16. iCLEAN – èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ ôóíê-

öèè ñàìîî÷èñòêè âíóòðåííåãî áëîêà
17. SLEEP – èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ íî÷-

íîãî ðåæèìà ðàáîòû
18. ON/OFF – èíäèêàòîðû âêëþ÷åíèÿ/

âûêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà
19. TIMER ON/OFF - èíäèêàòîðû òàéìå-

ðà âêëþ÷åíèÿ/òàéìåðà âûêëþ÷åíèÿ 
êîíäèöèîíåðà

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÇÀÌÅÍÀ ÁÀÒÀÐÅÉ

Äëÿ ïèòàíèÿ ÏÄÓ èñïîëüçóþòñÿ äâå áà-
òàðåè òèïà ÀÀÀ.
1. Îòîäâèíüòå êðûøêó îòñåêà ýëå-

ìåíòîâ ïèòàíèÿ è âñòàâüòå áàòàðåè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèìâîëàìè «+» 
è «-», óêàçàííûìè íà ñòåíêå îòñåêà.

2. Äëÿ çàìåíû áàòàðåé ïðîäåëàéòå òó æå 
îïåðàöèþ.

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Ïðè çàìåíå íå èñïîëüçóéòå ñòàðûå áà-

òàðåè èëè áàòàðåè äðóãèõ òèïîâ – ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ íîð-
ìàëüíîé ðàáîòû ÏÄÓ.

2. Åñëè Âû íå ïîëüçóåòåñü ÏÄÓ áîëåå 
1 ìåñÿöà, èçâëåêèòå áàòàðåè èç ÏÄÓ, 
òàê êàê îíè ìîãóò ïðîòå÷ü è ïîâðåäèòü 
ÏÄÓ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïåðåä îáñëóæèâàíèåì ïðèáîðà îòêëþ÷è-
òå åãî îò ýëåêòðîñåòè.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ 
ÏÀÍÅËÜÞ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÁËÎÊÀ

Òùàòåëüíûé óõîä è ñâîåâðåìåííàÿ ÷èñò-
êà ïðèáîðà ïðîäëåâàþò ñðîê åãî ñëóæáû 
è ýêîíîìÿò ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ñëåäóéòå ñëåäóþùèì ðåêîìåíäàöèÿì âî 
âðåìÿ ÷èñòêè:
- âñòàíüòå íà óñòîé÷èâóþ ïîâåðõíîñòü, 

èíà÷å ïðè ïàäåíèè Âû ìîæåòå ïîâðå-
äèòü ïðèáîð èëè íàíåñòè ñåáå òðàâìó;

- âî èçáåæàíèå òðàâì ïðè ñíÿòèè ïåðåä-
íåé ïàíåëè íå ïðèêàñàéòåñü ê ìåòàëëè-
÷åñêèì äåòàëÿì êîðïóñà;

- ïðè ÷èñòêå ïåðåäíåé ïàíåëè ïðèáîðà 
è ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ 
â ñëó÷àå, åñëè íå óäàåòñÿ óäàëèòü çà-
ãðÿçíåíèå ñóõîé ñàëôåòêîé, âîñïîëü-
çóéòåñü âëàæíîé ñàëôåòêîé.

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Íå ïðîìûâàéòå ïðèáîð è ÏÄÓ ïîä âî-

äîé!
2. Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè ñïèðòîñî-

äåðæàùèå æèäêîñòè, áåíçèí, ìàñëà 
èëè ïîëèðîâî÷íûå ñðåäñòâà.

3. Íå îêàçûâàéòå ñèëüíîãî äàâëåíèÿ íà 
ïîâåðõíîñòü ïåðåäíåé ïàíåëè – ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê åå ïàäåíèþ.

4. Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè àáðàçèâíûå 
÷èñòÿùèå ñðåäñòâà èëè ìåòàëëè÷å-
ñêèå ìî÷àëêè âî èçáåæàíèå ïîâðåæ-
äåíèÿ ïîâåðõíîñòè êîðïóñà ïðèáîðà.

5. Òåìïåðàòóðà âîäû íå äîëæíà ïðåâû-
øàòü 45 0Ñ – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê äå-
ôîðìàöèè èëè ïîòåðå öâåòà ïëàñòèêà.

×ÈÑÒÊÀ ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ

1. Ñíèìèòå çàùèòíûå ñåòêè íà ïåðåäíåé 
ïàíåëè ïðèáîðà. Èçâëåêèòå âîçäóø-
íûå ôèëüòðû.

2. Î÷èñòèòå ôèëüòðû ñ ïîìîùüþ ïûëå-
ñîñà èëè ïðîìîéòå âîäîé. Åñëè ôèëü-
òðû ñèëüíî çàãðÿçíåíû, ïðîìîéòå èõ 
òåïëîé âîäîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ìÿã-
êîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Òùàòåëüíî 
ïðîñóøèòå ôèëüòðû.

3. Óñòàíîâèòå ôèëüòðû íà ìåñòî è çà-
êðîéòå çàùèòíûå ñåòêè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Â êîíöå ñåçîíà
Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ñëåäóþùèå äåé-
ñòâèÿ:
- âêëþ÷èòå íà äëèòåëüíîå âðåìÿ ñïëèò-

ñèñòåìó â ðåæèìå «Âåíòèëÿöèÿ»;
- ïîñëå ýòîãî îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè;
- î÷èñòèòå âîçäóøíûå ôèëüòðû;
- ïðîòðèòå âíóòðåííèé è íàðóæíûé áëîêè 

ìÿãêîé ñóõîé ñàëôåòêîé;
- âûíüòå áàòàðåè èç ÏÄÓ.

Â íà÷àëå ñåçîíà
Íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåé-
ñòâèÿ:
- óáåäèòåñü, ÷òî ìåñòà çàáîðà è âûïó-

ñêà âîçäóõà íà âíóòðåííåì è íàðóæíîì 
áëîêàõ íå çàáëîêèðîâàíû;

- óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ðæàâ÷èíû 
è êîððîçèè íà íàðóæíîì áëîêå;

- óáåäèòåñü, ÷òî âîçäóøíûå ôèëüòðû 
î÷èùåíû;

- ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð ê ñåòè;
- óñòàíîâèòå áàòàðåè â ÏÄÓ.

5. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÈÁÎÐÎÌ

3. Ïðè åæåäíåâíîé ýêñïëóàòàöèè ïðè-
áîðà ñðîê ñëóæáû ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 6 ìåñÿöåâ.

4. Ïðîèçâîäèòå çàìåíó áàòàðåé, åñëè 
îòñóòñòâóåò çâóêîâîå ïîäòâåðæäå-

íèå ïðèåìà êîìàíä äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ èëè ïðîïàë çíà÷îê ïåðå-
äà÷è ñèãíàëà.
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1 Ñïëèò-ñèñòåìà 
íå çàïóñêàåòñÿ

- Âèëêà âñòàâëåíà íåïëîòíî â ðîçåòêó ýëåêòðîïèòàíèÿ
- Ðàçðÿæåíû áàòàðåéêè â ÏÄÓ
- Ñðàáîòàëà çàùèòà
- Íåäîñòàòî÷íîå íàïðÿæåíèå ýëåêòðîñåòè

2 Âîçäóõ íå îõëàæäàåòñÿ
èëè íå íàãðåâàåòñÿ

- Çàáëîêèðîâàíû ìåñòà çàáîðà è âûïóñêà âîçäóõà
- Òåìïåðàòóðà íàñòðîåíà íåïðàâèëüíî
- Çàãðÿçíåí âîçäóøíûé ôèëüòð

3 Ñáîè â óïðàâëåíèè 
ñïëèò-ñèñòåìîé

Ïðè áîëüøèõ ïîìåõàõ (ñëèøêîì áîëüøîé óðîâåíü ñòàòè÷å-
ñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà, ñáîè â ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ) ïðèáîð 
ìîæåò ðàáîòàòü ñ ïåðåáîÿìè. Â ýòîì ñëó÷àå îòêëþ÷èòå ñè-
ñòåìó êîíäèöèîíèðîâàíèÿ îò ñåòè è ñíîâà âêëþ÷èòå ÷åðåç 
2-3 ñåêóíäû

4 Íå ñðàçó ñðàáàòûâàåò Èçìåíåíèå ðåæèìà âî âðåìÿ ðàáîòû ñðàáîòàåò ÷åðåç 3 
ìèíóòû

5 Íåïðèÿòíûé çàïàõ Âî âðåìÿ ðàáîòû ñïëèò-ñèñòåìà ìîæåò ïîãëîòèòü íåïðèÿò-
íûé çàïàõ (íàïðèìåð, ìåáåëè, ñèãàðåò), êîòîðûé âûäóâàåòñÿ 
âìåñòå ñ âîçäóõîì

6 Øóì òåêóùåé âîäû - Âûçâàí öèðêóëÿöèåé õëàäàãåíòà â ñèñòåìå êîíäèöèîíèðî-
âàíèÿ è íå ÿâëÿåòñÿ íåïîëàäêîé

- Çâóê ðàçìîðàæèâàíèÿ âî âðåìÿ îáîãðåâà

7 Çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ Çâóê ìîæåò áûòü âûçâàí ðàñøèðåíèåì èëè ñæàòèåì ïåðåä-
íåé ïàíåëè â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû

8 Èç âûïóñêíîãî îòâåð-
ñòèÿ ðàñïûëÿåòñÿ âëàãà

Âëàãà âîçíèêàåò, åñëè âîçäóõ â ïîìåùåíèè ñòàíîâèòñÿ î÷åíü 
õîëîäíûì èç–çà âûïóñêà õîëîäíîãî âîçäóõà â ðåæèìå îõëàæ-
äåíèÿ èëè îñóøåíèÿ

9 Ïðè çàïóñêå ðåæèìà
«Îáîãðåâ» âîçäóõ 
ïîñòóïàåò íå ñðàçó

Ñïëèò-ñèñòåìà íå ãîòîâà ïîäàâàòü äîñòàòî÷íî òåïëîãî âîç-
äóõà. Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå 2-5 ìèíóò

10 Â ðåæèìå îáîãðåâà ïî-
äà÷à âîçäóõà ïðåêðàùà-
åòñÿ íà 5-10 ìèíóò

Ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè ðàçìîðàæèâàåòñÿ, ñíàðóæè ïîÿâëÿ-
þòñÿ èñïàðåíèÿ. Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ ñèñòåìà êîíäèöèî-
íèðîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðîäîëæèò ðàáîòó

11 ÏÄÓ ðàáîòàåò 
íåïðàâèëüíî

- Åñòü ïðåïÿòñòâèÿ ìåæäó ïðèåìíèêîì ñèãíàëà è ÏÄÓ 
- Ðàçðÿæåíû áàòàðåéêè 

6. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

• Ïåðåä ìîíòàæîì îáîðóäîâàíèÿ ðå-
êîìåíäóåòñÿ äåòàëüíî îçíàêîìèòüñÿ 
ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.

• Ðàáîòû ïî ìîíòàæó äîëæíû ïðîèçâî-
äèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì 
óïîëíîìî÷åííûì ïåðñîíàëîì â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà 
ýëåêòðîóñòàíîâîê.

• Ñïëèò-ñèñòåìà äîëæíà áûòü íàäåæíî 
çàçåìëåíà.

• Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ñïëèò-ñèñòåìû 
òùàòåëüíî ïðîâåðüòå ñîåäèíåíèå òðóá 
è ïðîâîäîâ.

• Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ïðèáîð â 
ïðà÷å÷íîé èëè âàííîé êîìíàòå.

• Âèëêà ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíà áûòü äî-
ñòóïíà ïîñëå óñòàíîâêè ïðèáîðà.

• Ïðè ìîíòàæå ñïëèò-ñèñòåìû ìîãóò 
ïîíàäîáèòüñÿ äåòàëè, íå âêëþ÷åííûå 
â êîìïëåêò ïîñòàâêè. Òàêèå äåòàëè 
ïðèîáðåòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÁËÎÊÀ

Ïðè âûáîðå ìåñòà óñòàíîâêè âíóòðåííåãî 
áëîêà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå 
òðåáîâàíèÿ:
• Äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ äîñòàòî÷íîå 

ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ óñòàíîâêè 
âíóòðåííåãî áëîêà íà ìåñòî ýêñïëóàòà-
öèè è ïîñëåäóþùåãî åãî îáñëóæèâàíèÿ 
(ðèñ. 1).

• Äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ äîñòàòî÷íîå 
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, íå ìåøàþ-
ùåå öèðêóëÿöèè âîçäóõà, à ñî ñòîðîíû 
âûáðî ñà âîçäóõà âíóòðåííèì áëîêîì íå 
äîëæíî áûòü ïðåïÿòñòâèé (ðèñ. 2).

• Äëÿ ðàçìåùåíèÿ âíóòðåííåãî áëîêà 
âûáåðèòå ìåñòî, ñïîñîáíîå âûäåðæàòü 
åãî âåñ è âèáðàöèþ.

• Íåîáõîäèìî ìèíèìèçèðîâàòü âîç-
äåéñòâèå íà âíóòðåííèé áëîê ïðÿìîãî 
ñîëíå÷íîãî ñâåòà è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ 
òåïëà.

7. ÌÎÍÒÀÆ ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 2

✓
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• Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü 
ïðîêëàäêè ìåæáëî÷íûõ êîììóíèêàöèé.

• Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ëèíèÿì ýëåêòðîïèòàíèÿ.

• Âíóòðåííèé áëîê íå äîëæåí óñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííûì 
óðîâíåì âëàæíîñòè.

• Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí áûòü óñòà-
íîâëåí ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíî. Åñëè 
âíóòðåííèé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 
íàêëîííîì ïîòîëêå, òî íåîáõîäèìà 
óñòàíîâêà êðåïåæíîãî ýëåìåíòà, ãà-
ðàíòèðóþùåãî ãîðèçîíòàëüíîå ðàñïî-
ëîæåíèå áëîêà.

• Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íóþ 
ðàçíèöó âûñîò ïðè ïðîêëàäêå äðåíàæ-
íîãî òðóáîïðîâîäà.

• Òðóáà äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà ïîä 
óãëîì (1/100-150) äëÿ áåñïðåïÿò-
ñòâåííîãî îòâîäà êîíäåíñàòà. Ïîäúåìû 
äðåíàæà íóæíî èñêëþ÷èòü (ðèñ. 4).

• Åñëè îòâîä äðåíàæà îò íåñêîëüêèõ âíó-
òðåííèõ áëîêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â îá-
ùèé äðåíàæíûé òðóáîïðîâîä, òî êàæ-
äîå ïîñëåäóþùåå ïîäêëþ÷åíèå ê íåìó 
íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü íà 100 ìì íèæå 
ïðåäûäóùåãî (ðèñ. 5).

• Íåèñïîëüçóåìûå äðåíàæíûå îòâåðñòèÿ 
äîëæíû áûòü çàêðûòû.

• Ðåêîìåíäóåòñÿ ìîíòèðîâàòü äðåíàæ-
íûé òðóáîïðîâîä â òåïëîèçîëÿöèè, äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êîíäåí-
ñàòà íà åãî ïîâåðõíîñòè.

• Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âè-
áðàöèé ïîäêëþ÷åíèå âîçäóõîâîäîâ 
ê êàíàëüíûì ìîäåëÿì âíóòðåííèõ áëî-
êîâ íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ãèáêèõ âñòàâîê.

Ïðèìå÷àíèå
Â ðåñòîðàíàõ, êóõíÿõ è äðóãèõ ìåñòàõ 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ âåùåñòâà, ïî-
ïàäàþùèå â âîçäóõ ïðè ïðèãîòîâëå-
íèè ïðîäóê òîâ, ìîãóò ëåãêî îñàæäàòüñÿ 
íà òåïëîîáìåííèêå âíóòðåííåãî áëîêà 
è äðóãèõ åãî ýëåìåíòàõ, ÷òî ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè ñèñòåìû â öåëîì èëè åå 
ïîëîìêå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ìåðû äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ âîçäóõà 
âî âíóòðåííèé áëîê îò çàãðÿçíÿþùèõ èñ-
òî÷íèêîâ, íàïðèìåð, óñòàíîâèâ ìåñòíûå 
âûòÿæíûå çîíòû.

Ðàñïîëîæåíèå íàðóæíîãî áëîêà áóäåò 
èìåòü íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà åãî 
ðàáîòó. ×òîáû íàðóæíûé áëîê ðàáîòàë ñ 
íàèáîëüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ, íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ 
ïðè âûáîðå ìåñòà óñòàíîâêè:
- Âäàëè îò èñòî÷íèêîâ òåïëà, ëåãêîâîñ-

ïëàìåíÿþùåãîñÿ ãàçà è äûìà.
- Â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ìåñòå, çà-

ùèùåííîì îò äîæäÿ, ñíåãà è ïðÿìûõ 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

- Ïðàâèëüíî ìîíòèðîâàííûé áëîê íå ìå-
øàåò îêðóæàþùèì øóìîì è çâóêàìè 
âûòåêàþùåé âîäû èç äðåíàæíîé òðóáû.

- ×òîáû óïðîñòèòü äàëüíåéøåå îáñëó-
æèâàíèå íàðóæíîãî áëîêà, åãî óñòà-

íàâëèâàþò â äîñòóïíîì ìåñòå.
- Íàðóæíûé áëîê ìîíòèðóþò íà ïðî÷-

íûé è íàäåæíûé ôóíäàìåíò, êîòîðûé 
íå ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ øóìà èëè 
âèáðàöèé.

- Äëÿ äîñòèæåíèÿ âûñîêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè îõëàæäåíèÿ óáåäèòåñü, ÷òî ïå-
ðåäíÿÿ, çàäíÿÿ, ëåâàÿ è ïðàâàÿ ñòî-
ðîíû ïðèáîðà íàõîäÿòñÿ íà îòêðûòîé 
ïëîùàäêå.

Ïîñëå âûáîðà ìåñòà óñòàíîâêè íàðóæ-
íûé áëîê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðèñ. 3, ÷òîáû îáåñïå÷èòü äî-
ñòàòî÷íîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ âåíòèëÿöèè 
è ïðàâèëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
Äâà áëîêà ñîåäèíÿåò ýëåêòðîïðîâîä 

Рис. 5

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀÐÓÆÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ
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è äâå ìåäíûå òðóáêè. Òàêæå ÷åðåç ñòå-
íó âûâîäèòñÿ äðåíàæíàÿ òðóáêà. Âñå ýòè 
êîììóíèêàöèè äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàíû, ïîäêëþ÷åíû, óëîæåíû è çà-
êðåïëåíû.

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÌÅÄÍÛÕ ÒÐÓÁÎÊ

1. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå òðóáû, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ õîëîäèëüíîé òåõíèêè. 
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå çàãðÿç-
íåííûõ òðóá (ñ âëàãîé è ïûëüþ).

2. Ñîåäèíåíèå òðóá ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ ïàéêè.

3. Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà ñî-
ñòàâëÿåò 5 ì. Åñëè ðàññòîÿíèå ìåæäó 
áëîêàìè ïðåâûøàåò 5 ì, íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü òðóáû áîëüøåãî äèàìå-
òðà. Äàííûå î äèàìåòðå è äëèíå òðóá 
óêàçàíû â òàáëèöå 1. 
Íå ïðåâûøàéòå ýòè ïðåäåëû, â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå ìîæåò ïðîèçîéòè ñáîé 
êîìïðåññîðà. Ñòàðàéòåñü ïðîêëàäû-
âàòü òðóáîïðîâîä ñ íàèìåíüøèì êî-
ëè÷åñòâîì èçãèáîâ è âñåãäà ñëåäóéòå 
êðàò÷àéøåìó ïóòè äëÿ ïðîêëàäêè òðóá, 
ïîñêîëüêó óâåëè÷åíèå äëèíû òðóáî-
ïðîâîäà è êîëè÷åñòâà èçãèáîâ óìåíü-
øàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðèáîðà è 
óâåëè÷èâàåò ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè.

4. Îòðåçàéòå êóñêè òðóá ïðè ïîìîùè 
òðóáîðåçà è îáðàáàòûâàéòå êðàÿ îò 
çàóñåíöåâ ñïåöèàëüíûì èíñòðóìåí-
òîì, ðàñïðàâëÿÿ è âûðàâíèâàÿ ñðåç. 
Íå èñïîëüçóéòå îáû÷íóþ ïèëó è íà-
ïèëüíèê äëÿ óäàëåíèÿ çàóñåíöåâ — 
âíóòðè òðóáû îáÿçàòåëüíî îêàæóòñÿ 

îïèëêè, êîòîðûå ïîïàäóò â ñèñòåìó 
è áûñòðî ðàçðóøàò êîìïðåññîð.

5. Íå äîïóñêàåòñÿ ñãèáàòü îäèí è òîò æå 
ó÷àñòîê òðóáû áîëåå 3 ðàç (ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ ìèêðîòðåùèí).  
Äëÿ ñãèáàíèÿ òðóáû èñïîëüçóéòå òðó-
áîãèá.

6. Íà ïîäãîòîâëåííûå òðóáû íàäåíüòå 
òåïëîèçîëÿöèîííûå òðóáêè. Ïðè÷åì 
òåïëîèçîëÿöèÿ äîëæíà áûòü ñïëîøíîé 
è ïðîõîäèòü âíóòðè ñòåíû â òîì ÷èñëå. 
Ñòûêè êóñêîâ òåïëîèçîëÿöèè îáÿçà-
òåëüíî ïðîêëåéòå ìåòàëëèçèðîâàííûì 
ñêîò÷åì, äîáèâàÿñü î÷åíü ïëîòíîãî 
ïðèëåãàíèÿ êðàåâ. Êà÷åñòâî òåïëîèçî-
ëÿöèè âàæíî, òàê êàê íà íåóòåïëåííûõ 
ó÷àñòêàõ òðóáîê áóäåò îáðàçîâûâàòüñÿ 
êîíäåíñàò, à îí ìîæåò ñòåêàòü âíóòðè 
ñòåíû, âûçûâàÿ ìåðçëûå ïîòåêè, ðàç-
ðóøàÿ ñòåíó.

7. Ìåäíûå òðóáû ñ óñòàíîâëåííîé òåðìî-
èçîëÿöèåé íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ÷åðåç 
îòâåðñòèå â ñòåíå. Ïåðåä ýòèì îáÿçà-
òåëüíî òùàòåëüíî çàäåëàéòå êðàé, êî-
òîðûé áóäåò ââîäèòüñÿ â ñòåíó, ÷òîáû 
âíóòðü òðóáû íå ïîïàëà ïûëü (ñîâåòóåì 
çàãëóøèòü òðóáû ñ äâóõ ñòîðîí ñðàçó æå 
ïîñëå íàðåçêè è îñòàâèòü çàãëóøêè äî 
íà÷àëà ïîäêëþ÷åíèÿ). Ýòî î÷åíü âàæíûé 
ìîìåíò, òàê êàê ïûëü áûñòðî âûâåäåò èç 
ñòðîÿ êîìïðåññîð.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÎÂ

1. Íà âíóòðåííåì è íàðóæíîì áëîêå ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ñúåìíàÿ ïëàñòèíà, ïîä êîòîðîé 
íàõîäÿòñÿ ðàçúåìû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
êàáåëÿ. 

Òàáëèöà 1

Параметры

Модель

Диаметр труб (мм)
Макс. длина труб (м) Высота

(м)

Макс. 
кол-во

изгибовЖидкость Газ

СТ-66С60 9.52 19.05 50 30 10

СТ-66С48 9.52 19.05 50 30 10

СТ-66С36 9.52 15.88 30 20 10

СТ-66С24 9.52 15.88 20 15 10

СТ-66С18 6.35 12.70 20 15 10

СТ-66С12 6.35 12.70 15 10 10
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2. Î÷èñòèòå îò èçîëÿöèè êîíåö ïðîâîäà è 
óñòàíîâèòå íà îãîëåííóþ æèëó êëåì-
ìó, îáæàâ êëåùàìè. Ïîäãîòîâëåííûé 
êàáåëü ïîäêëþ÷èòå ñîãëàñíî ñõåìå 
(ðèñ. 6).

ÄÐÅÍÀÆ

1. Äðåíàæíóþ òðóáêó ïîäêëþ÷èòå ê ñîîò-
âåòñòâóþùåìó âûâîäó íà âíóòðåííåì 
áëîêå è âûâåäèòå ÷åðåç ñòåíó. Ðàññ÷è-
òàéòå äëèíó òðóáêè òàê, ÷òîáû îíà çà-
êàí÷èâàëàñü íà ðàññòîÿíèè 60-80 ñì
îò ñòåíû. Ïðè ïðîêëàäêå äðåíàæà íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü óêëîí íå ìåíåå 1 
ñì íà 1 ì äëèíû â ñòîðîíó óëèöû.

2. Òðóáêó íåîáõîäèìî ôèêñèðîâàòü ÷åðåç 
êàæäûé ìåòð, ÷òîáû â íåé íå âîçíèêàëè 
ïðîâèñàíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñêî-
ïèâøèéñÿ êîíäåíñàò ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ó Âàñ íà ïîëó èëè íà ìåáåëè. Ðåêîìåí-
äóåì çàãëóøèòü òðóáêó âî âðåìÿ ïðî-
òÿãèâàíèÿ åå ÷åðåç îòâåðñòèå â ñòåíå.

ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß È ÃÅÐÌÅÒÈÇÀÖÈß

Àêêóðàòíî îáâÿæèòå ìåäíûå òðóáêè, 
ýëåêòðîïðîâîäà è äðåíàæíóþ òðóáêó 
ìåòàëëèçèðîâàííûì ñêîò÷åì â åäèíûé 
æãóò, ñòàðàÿñü íå ïîâðåäèòü òðóáîïðî-
âîä è äðåíàæíóþ òðóáó (ðèñ. 7).
Îáâÿçêà äîëæíà íà÷èíàòüñÿ îò íèæíåé 
÷àñòè íàðóæíîãî áëîêà ê âíóòðåííåìó 
áëîêó.
Åñëè âíóòðåííèé áëîê ðàñïîëàãàåòñÿ  
íèæå íàðóæíîãî áëîêà, òî ñ íàðóæíîé 
ñòîðîíû ñòåíû ïðîëîæèòå äðåíàæíóþ 
òðóáó îòäåëüíî îò îñòàëüíûõ òðóáîê, ÷òî-
áû ïðåäîòâðàòèòü ñëèâ âîäû â äîì.
Çàêðåïèòå òðóáû íà ñòåíå â íåñêîëüêèõ 
ìåñòàõ. Ïðè æåëàíèè ìîæíî âñå òðóáêè 
ñïðÿòàòü â ñòåíó — ïðîøòðîáèòü òðàññó 
â ñòåíå, óëîæèòü òóäà è ïîñëå ïðîâåðêè 
ðàáîòîñïîñîáíîñòè çàìóðîâàòü. Òðóáû 
äîëæíû áûòü ïðîëîæåíû ïîä íàêëîíîì 
ê íàðóæíîìó áëîêó 20:1.
×òîáû íå äîïóñòèòü ïîïàäàíèÿ äîæäå-
âîé âîäû èëè äðóãèõ èíîðîäíûõ òåë 
â ïîìåùåíèå èëè ñïëèò-ñèñòåìó, ïî-

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
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ñëå óñòàíîâêè òðóá è ýëåêòðîêàáåëåé, 
îòâåðñòèå â ñòåíå äîëæíî áûòü ãåðìå-
òèçèðîâàíî ìàñòèêîé, ãåðìåòèêîì èëè 
øïàòëåâêîé.
Åñëè íàðóæíûé áëîê âûøå, ÷åì âíó-
òðåííèé áëîê, òðóáà äîëæíà áûòü ñî-
ãíóòà, ÷òîáû íèæíÿÿ òî÷êà òðóáêè áûëà 
íèæå, ÷åì îòâåðñòèå â ñòåíå. Ýòî ïðå-
äîòâðàòèò ñòåêàíèå äîæäåâîé âîäû 
â ïîìåùåíèå èëè ñïëèò-ñèñòåìó ïî 
òðóáîïðîâîäó (ðèñ. 8).

ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÁËÎÊÎÂ

Åñëè ïåðåïàä âûñîò â óñòàíîâêå áëîêîâ 
ñîñòàâëÿåò ìåíåå 5 ìåòðîâ, íåîáõîäèìî 
ñäåëàòü ïåòëþ äëÿ óëàâëèâàíèÿ ìàñëà 
(ìàñëÿíàÿ ëîâóøêà) íà äíå ãàçîâîé òðóáû.
Åñëè ïåðåïàä âûñîò â óñòàíîâêå áëîêîâ 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 5 ìåòðîâ, òî íà êàæ-
äûå 5 ìåòðîâ íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïåòëþ 
äëÿ óëàâëèâàíèÿ ìàñëà (ìàñëÿíàÿ ëî-
âóøêà) âíèçó ãàçîâîé òðóáû è êîðîòêóþ 
ïåòëþ (æèäêîñòíîå êîëüöî) â âåðõíåé 
òî÷êå òðóáîïðîâîäà (ðèñ. 9).
Åñëè íàðóæíûé è âíóòðåííèé áëîêè íà-
õîäÿòñÿ íà îäíîì óðîâíå è äëèíà òðóáî-
ïðîâîäà ìåíüøå 10 ìåòðîâ, òî äåëàòü 
ïåòëþ äëÿ óëàâëèâàíèÿ ìàñëà (ìàñëÿíàÿ 
ëîâóøêà) è êîðîòêóþ ïåòëþ (æèäêîñòíîå 
êîëüöî) íå íóæíî.
Åñëè íàðóæíûé è âíóòðåííèé áëîêè íà-
õîäÿòñÿ íà îäíîì óðîâíå è äëèíà òðóáî-
ïðîâîäà áîëåå 10 ìåòðîâ, òî íåîáõîäèìî 
ñäåëàòü ïåòëþ äëÿ óëàâëèâàíèÿ ìàñëà 
(ìàñëÿíàÿ ëîâóøêà) ÷åðåç êàæäûå 10 
ìåòðîâ.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÒÐÓÁÎÊ

Ñíà÷àëà ïîäêëþ÷èòå òðóáêè êî âíóòðåí-
íåìó áëîêó. Íà íåì ñ ïîðòîâ ñêðóòèòå 
ãàéêè. Ïî ìåðå îñëàáëåíèÿ ãàåê ïîñëû-
øèòñÿ øèïåíèå. Òàê âûõîäèò àçîò. Ýòî 
íîðìàëüíî — àçîò çàêà÷àí íà çàâîäå, 
÷òîáû âíóòðåííîñòè íå îêèñëÿëèñü. Êîã-
äà øèïåíèå ïðåêðàòèòñÿ, âûíüòå çà-
ãëóøêè, ñíèìèòå ãàéêó, íàäåíüòå åå íà 
òðóáêó, ïîñëå ÷åãî ïðèñòóïàéòå ê âàëü-
öåâàíèþ òðóáîê. Рис. 10

Гаечный 
ключ

Гаечный 
ключ

Рис. 9
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Âàëüöåâàíèå
Ñíà÷àëà ñíèìèòå çàãëóøêè ñ òðóá è ïðî-
âåðüòå êðàÿ. Îíè äîëæíû áûòü ðîâíûìè, 
êðóãëûìè, áåç çàóñåíöåâ. Åñëè ïðè íà-
ðåçêå ñå÷åíèå ñòàëî íå êðóãëûì, âîñ-
ïîëüçóéòåñü êàëèáðàòîðîì. Âñòàâüòå åãî 
â òðóáó, ïðîêðóòèòå, âûðàâíèâàÿ ñå÷åíèå.
Êðàÿ òðóáîê íà ïðîòÿæåíèè 5 ñì òùà-
òåëüíî âûðîâíÿéòå, ïîñëå ðàçâàëüöóéòå 
êðàÿ, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñîåäèíèòü ñ âõî-
äîì/âûõîäîì áëîêîâ, ñîçäàâ çàìêíóòóþ 
ñèñòåìó. Ïðàâèëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ýòîé 
÷àñòè ìîíòàæà î÷åíü âàæíà, òàê êàê ñè-
ñòåìà öèðêóëÿöèè ôðåîíà äîëæíà áûòü 
ãåðìåòè÷íîé. Òîãäà äîçàïðàâêà êîíäè-
öèîíåðà ïîíàäîáèòñÿ íåñêîðî.
Ïðè ðàçâàëüöîâêå òðóáó äåðæèòå îò-
âåðñòèåì âíèç. ×òîáû ÷àñòèöû ìåäè íå 
ïîïàëè âíóòðü, à âûñûïàëèñü íà ïîë. Çà-
æìèòå òðóáêó â äåðæàòåëå ñ âûïóñêîì 
2 ìì íàðóæó. Çàæìèòå òðóáêó, ïîñòàâü-
òå êîíóñ ðàçâàëüöîâêè, çàêðóòèòå, ïðè-
ëàãàÿ óñèëèÿ. Ðàçâàëüöîâêà çàêîí÷åíà, 
êîãäà êîíóñ äàëüøå íå èäåò. Ïîâòîðèòå 
ýòè äåéñòâèÿ ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîòîì ñ 
äðóãîé òðóáêîé.
Åñëè ðàíüøå Âû íå âàëüöåâàëè òðóáû, 
ðåêîìåíäóåì ïîòðåíèðîâàòüñÿ íà íå-
íóæíûõ êóñêàõ. Êðàé äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ 
ðîâíûé, ñ ÷åòêîé íåïðåðûâíîé êàéìîé.
Ñîåäèíåíèå ñ áëîêàìè
Ðàçâàëüöîâàííûé êðàé òðóáû ñîåäèíèòå 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì âûõîäîì, çàêðóòèòå 
ãàéêó. Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äîïîë-
íèòåëüíûå ïðîêëàäêè, ãåðìåòèêè è ò.ï. 
Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå òðóáêè èç âû-
ñîêîêà÷åñòâåííîé ìåäè, ÷òîáû îíè îáå-
ñïå÷èâàëè ãåðìåòèçàöèþ áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ ñðåäñòâ.
Ïðèëàãàéòå ñåðüåçíûå óñèëèÿ (òàáëèöà 2). 

Òàáëèöà 2

Ðàçìåð òðóáû
(ìì)

Êðóòÿùèé ìîìåíò
(N. ì)

φ 6.35 (1/4”) 15~19

φ 9.52 (3/8”) 35~40

φ 12.70 (1/2”) 50~60

φ 15.88 (5/8”) 62~76

φ 19.05 (3/4”) 98~120

Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìåäü ðàñïëþùèò-
ñÿ, îáîæìåò øòóöåð, ñîåäèíåíèå ñòàíåò 
ïðàêòè÷åñêè ãåðìåòè÷íûì. Âñåãäà èñ-
ïîëüçóéòå òîðñèîííûé êëþ÷, óñòàíîâ-
ëåííûé íà ïðàâèëüíûé êðóòÿùèé ìî-
ìåíò, è âñåãäà óäåðæèâàéòå êëàïàí 
âíóòðåííåãî áëîêà äðóãèì ãàå÷íûì êëþ-
÷îì (ðèñ. 10). 
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïîäêëþ÷èòå òðó-
áîïðîâîä ê íàðóæíîìó áëîêó.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òðóá 
ïðîâåäèòå ïîëíîå èñïûòàíèå íà ãåðìå-
òè÷íîñòü ñîåäèíåíèé.

ÂÀÊÓÓÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âëàæíûé âîçäóõ â ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ 
ìîæåò âûçâàòü íåïîëàäêè â ðàáîòå êîì-
ïðåññîðà.

Ïðè ìîíòàæå âëàæíûé âîçäóõ èç ïîìå-
ùåíèÿ èëè ñ óëèöû çàïîëíÿåò ìåäíûå 
òðóáêè. Åñëè åãî íå óäàëèòü, îí ïîïàäåò â 
ñèñòåìó. Â ðåçóëüòàòå êîìïðåññîð áóäåò 
ðàáîòàòü ñ áîëüøåé íàãðóçêîé, ÷òî ïðè-
âåäåò ê ïåðåãðåâó.
Íàëè÷èå âëàãè òàêæå íåãàòèâíî ñêàçû-
âàåòñÿ íà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû. 
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ôðåîí, êîòîðûì 
çàïðàâëåíà ñïëèò-ñèñòåìà, ñîäåðæèò 
íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ìàñëà äëÿ ñìàçêè 
ýëåìåíòîâ èçíóòðè. Ýòî ìàñëî ãèãðîñêî-
ïè÷íî, íî íàïèòàâøèñü âîäîé, îíî ìåíåå 
ýôôåêòèâíî ñìàçûâàåò âíóòðåííèå ýëå-
ìåíòû, à ýòî ïðèâîäèò ê èõ ïðåæäåâðå-
ìåííîìó èçíîñó.
Óäàëèòü âîçäóõ èç ñèñòåìû ìîæíî ïðè 
ïîìîùè âàêóóìíîãî íàñîñà.
Òàêæå âàì ïîíàäîáÿòñÿ òðóáêà âûñîêî-
ãî äàâëåíèÿ, ãðóïïà èç äâóõ ìàíîìåòðîâ: 
âûñîêîãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ (ðèñ. 11).
Íå îòêðûâàÿ êëàïàíîâ íà óïðàâëÿþùèõ 
âåíòèëÿõ, êî âõîäó ñ çîëîòíèêîì ïîä-
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êëþ÷èòå øëàíã îò âàêóóìíîãî íàñîñà, 
âêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå. Íàñîñ äîëæåí 
ðàáîòàòü 15-30 ìèíóò. Çà ýòî âðåìÿ âû-
òÿãèâàåòñÿ âåñü âîçäóõ, ïàðû, îñòàòêè 
àçîòà.
Ïîñëå îòêëþ÷èòå íàñîñ, çàêðîéòå âåíòèëü 
íàñîñà, íî íå îòñîåäèíÿéòå è îñòàâüòå 
åùå íà 15-20 ìèíóò. Âñå ýòî âðåìÿ íóæíî 
íàáëþäàòü çà ïîêàçàíèÿìè ìàíîìåòðîâ. 
Åñëè ñèñòåìà ãåðìåòè÷íà, ñòðåëêè ìàíî-
ìåòðîâ çàìðóò íà ìåñòå, èçìåíåíèå äàâ-
ëåíèÿ íå ïðîèçîéäåò. Åñëè ñòðåëêè ìåíÿþò 
ñâîå ïîëîæåíèå, çíà÷èò, ãäå-òî åñòü óòå÷-
êà è åå íåîáõîäèìî óñòðàíèòü. Íàéäèòå 
åå ñ ïîìîùüþ ìûëüíîé ïåíû è ïîäòÿíèòå 
ñîåäèíåíèå (îáû÷íî ïðîáëåìà íàõîäèò-
ñÿ â ìåñòå ïîäñîåäèíåíèÿ ìåäíûõ òðóáîê 
ê âûõîäàì áëîêîâ).
Åñëè âñå íîðìàëüíî, íå îòêëþ÷àÿ øëàíã 
íàñîñà, ïîëíîñòüþ îòêðóòèòå êëàïàí, êî-
òîðûé íàõîäèòñÿ âíèçó. Âíóòðè ñèñòåìû 
ïîñëûøàòñÿ çâóêè — ôðåîí çàïîëíÿåò 
ñèñòåìó. Òåïåðü áûñòðî îòêðóòèòå øëàíã 
âàêóóìíîãî íàñîñà. Èç êëàïàíà ìîæåò 

âûéòè íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ëåäÿíîãî 
ôðåîíà (âûïîëíÿéòå ýòî äåéñòâèå â ïåð-
÷àòêàõ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü îáìîðîæå-
íèå). Çàòåì îòêðóòèòå ïîëíîñòüþ êëàïàí 
ââåðõó (ãäå ïîäêëþ÷åíà áîëåå òîíêàÿ 
òðóáêà).
Óñòàíîâêà ñïëèò-ñèñòåìû çàâåðøåíà. 

ÄÎÇÀÏÐÀÂÊÀ ÕËÀÄÀÃÅÍÒÀ

Åñëè äëèíà òðóáîïðîâîäà áîëåå 5 ìåòðîâ, 
òî íåîáõîäèìî äîçàïðàâèòü ñèñòåìó 
õëàä àãåíòîì ñîãëàñíî òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3
Ãàç Æèäêîñòü Äîïîëíèòåëüíûé 

õëàäàãåíò

φ 9.52õ0.75 ìì φ 6.35õ0.75 ìì 0.02 êã/ì

φ 12.70õ1,00 ìì φ 6.35õ0.75 ìì 0.02 êã/ì

φ 15.88õ1,00 ìì φ 9.52õ0.75 ìì 0.03 êã/ì

φ 19.05õ1,00 ìì φ 9.52õ0.75 ìì 0.03 êã/ì

φ 19.05õ1,00 ìì φ 9.52õ0.75 ìì 0.03 êã/ì

B

C

D

Рис. 11
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8. ÊÎÄÛ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìà ñàìîäèàãíîñòèêè ñïëèò-ñèñòåì 
CENTEK îòîáðàçèò ñîîòâåòñòâóþùèé êîä. Ðàñøèôðîâêó êîäà Âû ìîæåòå ïîñìî-
òðåòü â òàáëèöå íèæå.

Êîä 
îøèá-

êè
Îïðåäåëåíèå êîäà îøèáêè Äà/

íåò Ïðîáëåìà, âîçìîæíûå ïðè÷èíû

E0
Íåäîñòàòîê õëàäàãåíòà

Íåò
Âíóòðåííÿÿ çàùèòà êîìïðåññîðà:
– Ñèñòåìå íå õâàòàåò õëàäàãåíòà
– Ðåâåðñèâíûé ñáîé 4-õîäîâîãî êëàïàíà

E1
Íàðóøåíà ðàáîòà äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû âíóòðè ïîìåùåíèÿ (TA)

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

E2
Íàðóøåíà ðàáîòà äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû ðàçìîðàæèâàíèÿ (TW)

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

E3
Íàðóøåíà ðàáîòà âíóòðåííåãî 
äàò÷èêà êàòóøêè (TE)

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

E4
Îòêàç äðåíàæíîé ñèñòåìû

Äà
– Ïîâðåæäåíèå âîäÿíîãî íàñîñà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà óðîâíÿ âîäû
– Ðåëå óðîâíÿ âîäû çàáëîêèðîâàíî

E5
Ñáîé ñâÿçè ïðîâîäíîãî êîíòðîë-
ëåðà

Äà
– Íåâåðíîå ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ ñâÿçè
– Ïëîõîé êîíòàêò ïðîâîäà ñâÿçè

E6
Çàùèòà íàðóæíîãî áëîêà (ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ôàç)

Íåò
– Îòñóòñòâóåò ôàçà ñèëîâîãî êàáåëÿ
– Îøèáêà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôàç êàáåëÿ ïèòàíèÿ

E7
Íàðóøåíà ðàáîòà äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû íàðóæíîãî êîíäåíñàòîðà 
(TL)

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

E8
Íàðóøåíà ðàáîòà äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû íàãíåòàíèÿ (TP)

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

E9 Çàùèòà îò íèçêîãî äàâëåíèÿ Äà – Êðèòè÷åñêè íèçêîå äàâëåíèå õëàäàãåíòà â ñèñòåìå

EA
Çàùèòà íàðóæíîãî áëîêà (òåìïåðà-
òóðà íàãíåòàíèÿ ñëèøêîì âûñîêàÿ)

Íåò
– Äåéñòâèå âíåøíåãî çàùèòíîãî óñòðîéñòâà âñëåä-
ñòâèå ïåðåãðåâà íàðóæíîãî áëîêà

F1
Ñáîé ñâÿçè ìåæäó âíóòðåííèì è 
íàðóæíûì áëîêàìè

Äà
– Îáðûâ ïðîâîäîâ ñâÿçè
– Ïëîõîé êîíòàêò ïðîâîäà ñâÿçè

F2
Çàùèòà îò ïåðåãðåâà âûõëîïíûõ 
ãàçîâ

Äà
– Ñèñòåìà çàáëîêèðîâàíà èëè íåèñïðàâíîñòü íàðóæ-
íîãî âåíòèëÿòîðà

F3
Íàðóøåíà ðàáîòà íàðóæíîãî 
âåíòèëÿòîðà

Äà
– Ïëîõîé êîíòàêò íàðóæíîãî äâèãàòåëÿ
– Ìîòîð ñëîìàí

F4
Íàðóøåíà ðàáîòà âíóòðåííåãî 
âåíòèëÿòîðà

Äà
– Ïëîõîé êîíòàêò íàðóæíîãî äâèãàòåëÿ
– Ìîòîð ñëîìàí

F5
Íàðóøåíà ðàáîòà äàò÷èêà òåìïå-
ðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà

Äà
– Ïîâðåæäåíèå äàò÷èêà
– Ïëîõîé êîíòàêò äàò÷èêà

F6
Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè ïî òîêó 
êîìïðåññîðà

Íåò
– Êîìïðåññîð çàáëîêèðîâàí
– Íèçêîå íàïðÿæåíèå

F7
Ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ðåæèìà 
ðàáîòû âûøåë èç ñòðîÿ

Äà
– Íåïðàâèëüíàÿ ïîçèöèÿ ïåðåêëþ÷àòåëÿ

FB Âíóòðåííÿÿ çàùèòà ïèòàíèÿ Äà – Íàïðÿæåíèå ñåòè íå ñîîòâåòñòâóåò ðàáî÷åìó

F9
Çàùèòà îò âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Äà
– Êîíäåíñàòîð çàáëîêèðîâàí
– Íåíîðìàëüíàÿ ðàáîòà íàðóæíîãî âåíòèëÿòîðà
– Òðóáà ñèñòåìû çàáëîêèðîâàíà
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ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Óïàêîâêà, ñàì ïðèáîð ñäåëàíû èç ìàòå-
ðèàëîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû ïîâòîðíî. Ïî âîçìîæíîñòè ïðè óòè-
ëèçàöèè âûáðàñûâàéòå èõ â êîíòåéíåð, 
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîâòîðíî èñïîëü-
çóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

Ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû 
ìîæåò áûòü óòèëèçèðîâàí îòäåëüíî îò 

îáû÷íîãî áûòîâîãî ìóñîðà. Åãî ìîæíî 
ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò ïðèåìà ýëåê-
òðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáîðîâ íà 
ïåðåðàáîòêó. Ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòû-
âàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êëàññèôè-
êàöèåé. Ñäàâ ýòîò ïðèáîð ïî îêîí÷àíèè 
åãî ñðîêà ñëóæáû íà ïåðåðàáîòêó, Âû 
âíåñåòå áîëüøîé âêëàä â çàùèòó îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Ñïèñîê ïóíêòîâ ïðèåìà 
ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ýëåêòðîïðèáî-
ðîâ íà ïåðåðàáîòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè.

Показатель Ед. изм. Режим/блок СТ-66С12 СТ-66С18 СТ-66С24 СТ-66С36 СТ-66С48 СТ-66С60

Производитель-
ность Вт Охлаждение 

Обогрев
3620
3960

5300
5800

7200
8100

10700
11720

14070
16000

17600
18500

Энергоэффектив-
ность

EER 
СОР 

Охлаждение 
Обогрев

3.03
3.32

3.10
3.41

3.11
3.33

3.02
3.13

3.03
3.15

3.08
3.20

Номинальная 
мощность по-
требления

Вт Охлаждение 
Обогрев

1160
1190

1700
1700

2320
2500

3500
3500

4636
5080

5710
5780

Номинальный ток 
потребления А Охлаждение 

Обогрев
5.32
5.60

7.80
7.73

10.55
11.59

6.76
6.28

8.88
9.33

10.42
10.36

Напряжение 
электропитания В/Гц/ф Внутренний

Наружный 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
380-415/50/3

220-240/50/1
380-415/50/3

220-240/50/1
380-415/50/3

Уровень шума дБ Внутренний
Наружный

32
53

32
55

36
57

37
60

41
57

41
60

Расход воздуха м3/ч 750/650/580 800/730/660 1300/1040/910 1700/1500/1400 1800/1500/1400 1800/1440/1260

Компрессор GREE HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Заправка хладагентом (г) 750 1250 1750 2150 2800 3000

Габаритные раз-
меры

мм
(ШхВхГ)

Внутренний
Наружный

570x570x260 
(блок)

650x650x55 
(панель)

730×545×285

570x570x260 
(блок)

650x650x55 
(панель)

800×545×315

835x835x250 
(блок)

950x950x55 
(панель)

825×655×310

835x835x250 
(блок)

950x950x55 
(панель)

970×805×395

835x835x290 
(блок)

950x950x55 
(панель)

940×1325×340

835x835x290 
(блок)

950x950x55 
(панель)

940×1325×370

Вес кг
Внутренний
Наружный

17 (блок)
3 (панель)

32

18 (блок)
3 (панель)

42

24 (блок)
5 (панель)

50

25 (блок)
5,3 (панель)

65

26 (блок)
5 (панель)

99

26,5 (блок)
5 (панель)

102

Класс энергоэффективности В

Диапазон работы: охлаждение/обогрев -15~49/-15~24

10. ÇÀÙÈÒÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÏÐÈÁÎÐÀ

9. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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11. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ, ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé». Ýòîò ïðèáîð ñîîòâåòñòâóåò âñåì 
îôèöèàëüíûì íàöèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì 
áåçîïàñ íîñòè, ïðèìåíèìûì ê ýëåêòðî-
ïðèáîðàì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â ïîðÿäêå 
ï. 2 ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ñðîê ñëóæáû äëÿ 
äàííîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 10 ëåò ñ äàòû 
ðåàëèçàöèè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè 
óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðî-
ãîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé 
ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè-
÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè. Äàòà ïðîèçâîäñòâà 
èçäåëèÿ óêàçàíà â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 
çíàêè – ãîä, 4 è 5 çíàêè – ìåñÿö ïðîèçâîä-

ñòâà). Ñåðèéíûé íîìåð íàõîäèòñÿ íà êîð-
ïóñå ïðèáîðà. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû 
îáðàòèòåñü â áëèæàéøèé àâòîðèçîâàííûé 
ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåí-
äàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ïðè-
áîðà. Ãàðàíòèéíîå è ïîñëåãàðàíòèéíîå îá-
ñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì 
ñåðâèñíûì öåíòðîì ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ñåð-
âèñ», ã. Êðàñíîäàð. 
Òåë.: 8 (861) 991-05-42. 
Î íàëè÷èè ñåðâèñíîãî öåíòðà â Âàøåì ãî-
ðîäå Âû ìîæåòå óçíàòü ïî óêàçàííîìó òå-
ëåôîíó èëè íà ñàéòå www.centek-air.ru.
Ïðîäóêöèÿ èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåò-
ñòâèÿ: 
№ ÅÀÝÑ RU Ñ-CN.ÂÅ02.Â.02248/20 îò 
14.05.2020 ã

12. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅ, ÈÌÏÎÐÒÅÐÅ

Èìïîðòåð íà òåððèòîðèþ ÐÔ: ÎÎÎ «Ëàðèíà-Ýëåêòðîíèêñ».
Àäðåñ: Ðîññèÿ, 350080, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äåìóñà, 14. Òåë.: 8 (861) 2-600-900.

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà è ñîîòâåòñòâóåò 
âñåì òðåáóåìûì ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì.
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ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

WWW.CENTEK-AIR.RU

Кассеталық кондиционер
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Құрметті сатып алушы!

Сізді CENTEK ТМ ауаны кондиционерлеу жүйесін сатып 
алуыңызбен құттықтаймыз!

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары...........................................................................23
2. Жиынтықтылық...................................................................................24
3. Аспаптың сипаттамасы.........................................................................24
4. Аспапты басқару..................................................................................25
5. Аспапқа техникалық қызмет көрсету жəне оны күту............................29
6. Мүмкін болатын ақаулықтар жəне оларды жою əдістері.........................30
7. Сплит-жүйені құру..............................................................................31
8. Ақаулықтар кодтары.............................................................................38
9. Техникалық сипаттамалары................................................................39

10. Қоршаған ортану қорғау, аспапты жою................................................39
11. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілдіктік міндеттемелер....................40
12. Шығарушы, импорттаушы туралы ақпарат............................................40

Қолданар алдында аспапты дұрыс жəне қауіпсіз пайдалану жөніндегі маңызды 
ақпараттары бар нұсқаулықты мұқият оқуыңызды сұраймыз. 
Аталған нұсқаулықтың сақталуына көңіл бөліңіз. 
Аспапты арналуы бойынша қолданбаған жағдайда жəне осы нұсқаулықта көрсетілген 
қағидалар мен шарттарды сақтамаған кезде, сондай-ақ аспапты біліктіліксіз жөндеуге 
тырысқан кезде, шығарушы жауапкершілік алмайды.  
Сплит типті ауаны кондиционерлеу жүйесін (бұдан əрі – сплит-жүйе) тек білікті ма-
мандар жөндеу керек.

Өз бетіңізбен құрастыруға тырыспауыңызды өтінеміз. 
Біліктіліксіз құрастыру аспаптың жұмыс істемеуіне жəне 

істен шығуына əкелуі мүмкін!
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1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
Сіздің сатып алған жабдығыңыз Ресей Феде-
рациясындағы ауаны кондиционерлеу жү-
йелеріне қолданылатын қауіпсіздіктің барлық 
ресми стандарттарына сəйкес келеді. Адам өмірі 
мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың орын 
алуына, сондай-ақ ас пап тың уақытынан бұ-
рын істен шығуына жол бермеу үшін тө мен де 
аталған шарттарды қатаң сақтау керек:
• Сəйкес келетін қуат беру көзін паспорттық 

мəліметтерде көрсетілген ақпаратқа сай 
пайдаланыңыз, өйтпеген жағдайда аспап 
жұмысында күрделі іркілістер орын алуы не-
месе өрт шығуы мүмкін

• Сіздің электр қуат желісіңіз міндетті түрде 
жерге тұйықталған болу керек

• Электр қуат көзі ашасының ластануына 
жол бермеңіз. Электр желісінің розетка-
сына ашаны əрқашан толықтай тығыңыз. 
Ашаның ластану немесе толықтай тығыл мау 
себебінен өрт шығуы немесе электр тогынан 
жарақаттану мүмкін

• Егер Сіз аспапты ұзақ уақыт бойы пайда лан -
басаңыз, қауіпсіздік мақсатта рында аша  ны 
розеткадан суырып тас таңыз

• Аспаптың жұмыс істеуі кезінде автоматты 
айырғышты пайдалана отырып немесе ашаны 
розеткадан суыра отырып, аспапты айыруға 
тырыспаңыз – ұшқынның нəтиже сінде өрт 
шығуы мүмкін

• Электр қуат көзінің ашасы розеткаға 
толықтай тығылуы керек. Өйтпеген жағ-
дайда, бұл электр тогынан жарақаттануға, 
аспаптың қызып кетуіне, тіпті жануына да 
əкелуі мүмкін

• Желілік баусымды шырмалдырмаңыз, қыс-
паңыз жəне одан тартпаңыз – бұл оның бүлі-
нуіне əкелуі мүмкін. Ақаулы желілік баусым 
электр тогынан жарақаттануға немесе өртке 
əкеліп соғуы мүмкін

• Ұзартқыштарды қолданбаңыз жəне басқа 
электр энергиясын тұтынушы заттар қо сылып 
тұрған розеткаға аспапты қоспаңыз

• Ақаулықтар орын алған кезде, алдымен 
қашықтан басқару тетігінің (ҚБТ) көме гімен 
аспапты айырыңыз, содан соң оны электр 
желісінен ажыратыңыз

• Айналатын қалақтарды қозғамаңыз. Олар 
сіз дің сауса ғыңызды қысып тастауы мүм кін, 
сондай-ақ бұл аспап бөлшектерінің бұзы-
луына əкеліп соғуы мүмкін

• Ылғал қолыңызбен аспаптың ішкі блогын-
дағы батырмаларды баспаңыз

• Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, оның корпус-
ындағы саңылауға таяқ жəне басқа да бөгде 
заттарды ешқашан салмаңыз – бұл жарақат 
алуға жəне аспаптың істен шығуына əкеліп 
соқтыруы мүмкін

• Аспаптың сыртқы жəне ішкі блогына еш-
қандай заттарды (əсіресе ішінде суы бар 
ыдыстарды немесе басқа да сұйықты қ тарды) 
орнатпаңыз

• Аспапты сумен жумаңыз, бұл электр тогынан 
жарақаттануға əкелуі мүмкін

• Аспап пен ашық отпен жұмыс істейтін ас-
пап тың (газ плитасы жəне т.б.) бір уақытта 
жұмыс істеуі кезінде, орынжайды жиі жел-
детіп тұру керек. Жеткіліксіз дəрежеде жел-
дету оттегінің жетіспеуіне əкелуі мүмукін

• Fуа ағынының газ жанарғысы мен пли та сына 
түсуіне жол бермеңіз

• Балаларға аспаппен жұмыс істеуге еш қашан 
рұқсат етпеңіз

МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ!
• Аспапты тікелей күн сəулесінің түсетін 

жеріне орнатпаңыз.
• Ауа кіретін жəне шығатын саңылауларды 

бітемеңіз, бұл оның салқындату немесе ай-
дау қабілетін төмендетеді жəне аспаптың 
істен шығуына əкелуі мүмкін.

• Салқын ауа ағынының астында ұзақ уақыт 
тұру сіздің физикалық жағдайыңыздың на-
шарлауына əкеледі жəне денсаулығыңызға 
байланысты мəселелер тудырады.

• Аспап ты қолданғаннан кейін, орынжайды 
желдетіңіз.

• Аспаптың жұмыс істеуі кезінде терезелер мен 
есіктерді жабыңыз, əйтпесе салқындату неме-
се айдау қабілеті төмендейді.

• Аталған аспапты ылғалдылығы жоғары 
орын  жайда, сондай-ақ жемір химиялық зат -
тардың булары бөлінетін жерлерде ор натуға 
тыйым салынады!

• Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. 
Білікті мамандарға жүгініңіз. Желілік баусым 
зақымданған кезде, оны шығарушылардың, 
ав торландырылған сервистік қызметтің не-
месе біліктілігі бар маманның күшімен ауыс-
тырыңыз. Аспап құрыл ғы сын біліктіліксіз жөн-
деген немесе аталған нұс қау лықтағы ас папты 
пай даланудың қағи да ла рын сақта маған кез-
де, кепілдік жойылады.
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• Бұл құрал физикалық жəне ақыл-ой мүм-
кіндіктері шектеулі адамдардың (соның 
іш інде балалардың) немесе осы құралды 
пайда лану жөніндегі нұсқамадан өтпеген 
жəне оны дұрыс пайдаланбаған жағдайдағы 
ық ти мал қауіптілігі туралы тəжірибесі мен 
біл імі жеткіліксіз адамдардың пайдалануы-
на арналмаған. Балалардың құралмен ой-
науына рұқсат етпеңіз. Құралды қараусыз 
қалдырмаңыз

• Сплит-жүйелерді тасымалдау, сату бойын-
ша ерекше шарттар: Конди цио нер лердің 
сыртқы блоктарын ТЕК тігінен тұрған 
күйде тасымалдау керек, ішкі блоктарды 
тасымалдау кезінде көлденең де, тігінен 
де орналастыруға болады. Дұрыс тасымал-
дамау аспапқа түтікшелердің қиылып сы-
нуы, сондай-ақ компрессор майының фре-
онконтур магистралі бойына ағуы сияқты 
залалдардың қаупін төндіруі мүмкін. Бұл 
факторлардың барлығы жаб дықтың дұрыс 
жұмыс істемеуіне, оның мерзімінен бұрын 

істен шығуына əкеліп соғады. Сплит-
жүйенің сыртқы блогы сонда да көл денең 
күйде тасымалданса (бірақ еш уақыт та 
астын үстіне қаратып емес), оны ор натар 
алдында, зауыттық қаптамадан шыға-
рмастан, бірнеше сағатқа тігінен қоя тұру 
керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Ауаны кондиционерлеудің аталған жүй  есі тек 
тұрмыстық мақсаттарда қол да ныла алады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспаптың жұмысында төтенше жадайлар орын 
алған кезде (жанған иіс, бөгде шуыл жəне т.с.), 
оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Электр тогынан жарақаттану қаупі! Ешқашан 
аспапты өз бетіңізбен жөн деуге тырыспаңыз, 
бұл электр тогынан жарақаттануға əкелуі 
мүмкін. 

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ 
– Кассеталық кондиционер: 

сыртқы блок – 1 дана
ішкі блок – 1 дана
панель – 1 дана

– ҚБТ – 1 дана
– ҚБТ-ға арналған батарея – 2 дана
– Салмалы сомын – 2 дана
– Гофрленген ағызу құбыры – 1 дана
– Қамыт – 2 дана
– Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
– Жіңішке сүзгі*

*бөлек жеткізіледі

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

СПЛИТ-ЖҮЙЕНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Ішкі блок 
1. Беткі панелі
2. Ауа сүзгілері
3. Жалюзи
4. ПДУ
5. Құбыр желісі
6. Құрғатқыш құбыршек
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Сыртқы блок
7. Бөгеу қақпағы
8. Ауа шығатын саңылаулардың торлары
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ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ТЕТІГІ

1. ON/OFF («Қосу/Өшіру») батырмасы
2. SPEED («Желдеткіш жылдамдығы») батырмасы
3. SWING («Жалюзи бағыты») батырмасы
4. TURBO («Турборежим») батырмасы
5. TIMER «(Таймер») батырмасы
6. iFAVOR («Сүйікті реттемелер») батырмасы
7. iFEEL («Атмосфера») батырмасы
8. HEALTH («Денсаулық») батырмасы
9. SLEEP («Ұйқы») батырмасы

10.  iCLEAN («Тазарту») батырмасы
11.  Anti-FUNGUS («Антикөгіс») батырмасы
12. DISPLAY («Дисплей») батырмасы
13. MODE («Жұмыс режимі») батырмасы
14. 0С жəне 0F ауыстыру (опциялық түрде)
15.  Температураны арттыру батырмасы
16.  Температураны азайту батырмасы

1 2

33

4 65

7 8 9

10 11 12

13

14

ЖҰМЫС РЕЖИМІ
ЖЕЛДЕТКІШ ЖЫЛДАМДЫҒЫ
ТЕМПЕРАТУРА, УАҚЫТ ЖƏНЕ Т.Б.
ЖАЛЮЗИДІҢ ОРНАЛАСУЫ
ОПЦИЯЛАР

ҚОЛМЕН ІСКЕ ҚОСУ ФУНКЦИЯСЫ
Егер қашықтан басқару тетігі жоғалып 
қалса немесе батареялары отырып қалса, 
Сіз қолмен іске қосу батырмасын қолдана 
аласыз.
Ол үшін ішкі блоктың алдыңғы панелін 
көтеріңіз жəне қолмен іске қосу батыр-
масын (3) қысқаша уақытқа басасыз.  
Сплит-жүйе автоматты режимде (AUTO) 
жұмыс істей бастайды. Қолмен іске қосу 
батырмасын қайтадан басқан кезде, 
аспап сөндіріледі. 

ҚБТ ПАЙДАЛАНУ
1. ON/OFF («Қосу/Өшіру») батырмасы
Бұл батырманы басқанда кондиционер 
қосылып, тетіктің дисплейінде ON ин-
дикаторы жанады, қайта бас қан кезде 
кондиционер айырылып, те тік дисплейінде 
OFF индикаторы жар қыл дайды. Конди-
ционерді қосқан кезде ал дыңғы жұмыс 
реттемелері орнатылады.

2. SPEED («Желдеткіш жылдам-
дығы») батырмасы
Батырманы басқан сайын ішкі блоктың 
желдеткішінің айналу жылдамдығы (шы-
ғат ын ауаның жылдамдығы) келе сідей 
түр де өзгереді: «Автоматты» / «Төмен» / 
«Ор таша» / «Жоғары». Тетік дис плейінде 
жел деткіштің тиісті жылдамдығының инди-
кациясы жар қылдайды: AUTO («Автомат-
ты»), LOW («Төмен»), MID («Орташа»), 
HIGH («Жоғары»). Автоматты түрде қой-
ылатын желдеткіш жылдамдығы берілген 
мақсаттық температура мен қоршаған ауа 
температурасының ара лығындағы айыр-
маға тəуелді. Желдету режимінде жел-
деткіштің автоматты жылдамдығына қой-
ылмайды.
3. SWING («Жалюзи бағыты») ба-
тырмасы
Батырманы басқан кезде шығатын ауаның 
бағытын тігінен өзгертетін ішкі блоктың 
көлденең жалюзиінің тербелісі туындап, 
тетік дисплейінде SWING инди каторы 

4. АСПАПТЫ БАСҚАРУ 
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жарқылдайды. Жалюзи қа жет ті орнына 
орныққанша күтіп, тер белі сті тоқтату үшін 
батырманы қайта басы ңыз.
Жалюзиде конденсат түзілуіне жол бер-
мес үшін, ауа ағынының салқындату жə не 
құрғату режимдерінде төмен қарай ұзақ 
бағытталуына жол бермеу керек. Жалю-
зи бұзылып қалмас үшін, оның қалпын 
қолмен реттемелеуге болмайды.
4. TURBO («Турборежим») батырмасы
Кондиционердің салқындату немесе жылыту 
режимдеріндегі жұмысы кезінде ба тыр маны 
басқанда кондиционердің қар қынды жұмыс 
режимі қосылады. Ішкі блок тың желдеткіші 
белгіленген мақсаттық тем ператураға 
тез жетуі үшін, бөлмежайды мейлінше тез 
салқындату немесе жылытуды қамтамасыз 
ете отырып, ең үлкен жылдамдықпен 
айналған кезде, тетік дис плейінде TURBO 
инди каторы жанып тұ рады. Жұмыс режим-
дерін ауыстырғанда, жел деткіштің айналу 
жылдамдығы өзгер генде немесе TURBO 
батырмасы қайта басылғанда, қар қынды 
жұмыс режимі өшіріледі.
5. TIMER («Таймер») батырмасы
Кондиционерді қосу таймерін (TIMER 
ON) реттемелеу Қашықтан басқару тетігі 
өшірілген кезде ТІMER батырмасын басу 
арқылы кондиционерді қосу таймері қо-
сылып, дисплейде TIMER ON индикаторы 
жəне таймер уақыты жарқылдап көрінеді. 
Уақыт белгілеу диапазоны 0,5 са ғаттан (30 
минут) 24 сағатқа дейін. Кон диционерді 
қосу таймерінің тиісті уақы тын реттеме-
леу үшін, жоғары/ төмен батырмаларын 
басыңыз. Бұл батырмаларды басқан сай-
ын уақыт 0,5 сағатқа (30 минутқа) ұлғаяды 
немесе азаяды. Таймер мəні 10 сағатқа 
жеткен кезде, бұл батырмаларды басқан 
сайын уақыт 1 сағатқа ұлғаяды неме-
се азаяды. Кондиционерді қосу таймерін 
іске қосу үшін TIMER  батырмасын қайта 
басыңыз. Тетік дисплейінде таймер бой-
ынша қосыл ғаннан кейін кондиционердің 
жұ мы сының реттемелерін көрсетіледі. 
Қа жет болғанда, оларды өзгертуге бола-
ды. Берілген уақыттан соң кондиционер 
берілген реттемелерімен автомат ты түрде 
қосылады. Кондиционерді өші ру таймерін 
(TIMER OFF) реттемелеу Қашықтан 

басқару тетігі қосулы кезде TIMER ба-
тырмасын басқанда конди ционерді өшіру 
таймері қосылып, дисплейде TIMER 
OFF индикаторы жəне таймер уақыты 
көрсетіледі. Уақыт бел гілеу диапазо-
ны 0,5 сағаттан (30 минут) 24 сағатқа 
дейін. Кондиционерді қосу таймерінің 
тиісті уақытын реттемелегеннен кейін, 
«Жоғары/төмен» батырмаларын басыңыз. 
Бұл батырмаларды басқан сайын уақыт 
0,5 сағатқа (30 минутқа) ұлғаяды немесе 
азаяды. Таймер мəні 10 сағатқа жеткен 
кезде, бұл батырмаларды басқан сайын 
уақыт 1 сағатқа ұлғаяды немесе азаяды. 
Кондиционерді өшіру таймерін белсендіру 
үшін TIMER батырмасын қайта басыңыз. 
Берілген уақыт тан соң кондиционер авто-
матты түрде өшіріледі.
6. iFAVOR («Сүйікті реттемелер») ба-
тырмасы
Кондиционердің жұмысы кезінде бұл ба-
тырманы басу арқылы пайдаланушының 
алдын-ала орнатқан жұмыс реттемелері 
күшіне еніп, тетік дисплейінде iFAVOR ин-
дикаторы жарқылдайды. Батырманы қай-
та басқан кезде осы режим қо сыл ғанға 
дейін берілген реттемелер қай тарылады.
Жұмыстың пайдаланушылық реттеме ле рін 
беру үшін, алдымен талап етілетін па ра-
метрлердің мəндерін орнатып, iFAVOR ба-
тырмасын 3 секундтан артық ұс тап тұ ру 
қажет. Пайдаланушылық ре жимнің пара-
метрлерін жазу тетік дис плейінде iFAVOR 
индикаторының үш мəрте жар қылдауымен 
расталады.
7. iFEEL («Атмосфера») батырмасы
Батырманы басу кондиционердің өнім-
ділігін қашықтан басқару тетігінің ішіне 
кі рі ктірілген температура хабаршысы 
бой ынша реттеу режимін қосады. Тетік 
дисплейі ROOM индикаторымен бірге 
тетіктің орналасқан жерінде ауа ның бөлме 
температурасының мəнін көр сетеді. Кон-
диционер өшірілген немесе батырма қайта 
басылған жағдайда, режим өшіріледі.
8. HEALTH («Денсаулық») батырмасы
«Денсаулық» режимі қосылған кезде 
сплит-жүйе қоршаған орта темпера тура-
сына қарай, автоматты түрде сал қындату 
немесе жылыту режимінде жұмыс істеуді 
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бастап, бөлмежай ішінде пайдаланушы 
үшін қолайлы жағдайлар туғызады.
9. SLEEP («Ұйқы») батырмасы
Түнгі жұмыс режимі батырмасы басылған 
кезде тетік дисплейінде SLEEP индика-
торы жарқылдап, ал ішкі блоктың сыр-
тқы панеліндегі дисплей өшіп қала ды. 
Бұл режимде ішкі блок жел деткіші тө мен 
жылдамдықпен айналып, ал кондиционер-
де қолданылатын температура келесідей 
түрде өзгереді.
10. iCLEAN («Тазарту») батырмасы
Кондиционер өшірулі кезде батырманы 
басқанда, ішкі блокты тазарту режимі 
қосылып, тетік дисплейінде iCLEAN инди-
каторы мен CL символдары жарқылдап 
көрініп, ішкі блоктың сыртқы панеліндегі 
дисплейде CL сим волдары көрінеді. Та-
зарту блоктың буландырғышы мен ішкі 
қуыстарының бетіндегі ылғалды кетіру үшін 
қажет. Ылғалды кетіру бактериялардың 
пайда болып, өсуінің, сондай-ақ блок ішінде 
көгістің түзілуінің алдын алады. Тазарту 
режимінің ұзақтығы 35 минутқа созылады. 
Кондиционерді өшіргенде немесе батырма-
ны қайта басқанда режимі айрылып қалады.
11. Anti-FUNGUS («Антикөгіс») ба-
тырмасы
Қашықтан басқару тетігі мен кондицио-
нер өшірулі кезде батырманы басу кон-
диционер өшірілгеннен кейін ішкі блокты 
автоматты үрлеу режимін қосып, тетік 
дисплейінде Anti-FUNGUS индикаторы 
жарқылдайды. Режимнің қосылғаны пəр-
мендердің қабылданғанын растайтын 
алғашқы бес сигналдан соң шығатын 
ды быстық сигналдар сериясымен рас-
талады. Бұл функция белсендірілгенде, 
кон диционер əр қосылған сайын ол айы-
рылып қалғанға дейін, ішкі блоктың жел-
деткіші қосымша үш минут бойы тө мен 
жылдамдықпен жұмыс істейді.
Бұл функция буландырғыштың көгіс 
тартуының алдын алуға, соңынан жағы-
мсыз иістің таралуының алдын алуға 
бағытталады.
Функция орындалып жатырған кезде жəне 
толық аяқталғанға дейін кон дици онерді 
қайта қоспаған жөн.
Кондиционерді қорек көзінен ажыратудан 
басқа жағдайларда кондиционерді ал-

дағы уақыттағы өшірулер кезінде режим 
əдепкідей жұмыс істейтін болады.
Басқару тетігі жəне кондиционер өшірулі 
болған кезде кондиционерді қорек көзі-
нен айыру немесе батырманы қайта басу 
Anti-FUNGUS режимін өшіреді. Режимнің 
өшірілгені пəрмендердің қабылданғанын 
растайтын алғашқы бес сигналдан соң 
шығатын дыбыстық сигналдар сериясы-
мен расталады.
12. DISPLAY («Дисплей») батырмасы
Батырманы басқанда ішкі блоктың сырт-
қы панелінде дисплей жарықшасы өші-
ріліп, тетік дисплейінде DISPLAY ин дика-
торы жарқылдайды, қайта басқан кезде 
ішкі блоктың сыртқы панеліндегі дисплей 
жарықшасы қосылады.
13. MODE («Жұмыс режимі») батыр-
масы
Батырманы басқан сайын кондицио нердің 
жұмыс режимі келесі ретпен өз гереді:
«Автоматты» / «Салқындату» / «Құрғату» / 
«Жылыту» / «Желдету». Тетік дисплей інде 
тиісті режимнің индикациясы жарқы лдайды: 
AUTO («Автоматты»), COOL («Сал қын дату»), 
DRY («Құрғату»), HEAT («Жылыту»), FAN 
(«Желдету»).
Автоматты режимде кондиционер бөл ме-
жай дағы ауаның температурасына қа рай 
салқындату немесе жы лыту ре жи мін ав-
томатты түрде таң дап, пай дала нушы үшін 
қолайлы жағдай лар ту ғы зады. Мақсаттық 
температура бас қару тетігінің дисплейінде 
көрсетіл мейді жəне оны өзгерту мүмкін 
емес.
Желдету режимінде кондиционер ішкі 
блоктың желдеткішін ғана қосады. Бұл 
режимде кондиционер бөлмежайдағы 
температураны қолдамайды. Мақсаттық 
температура басқару тетігінің дисплей-
інде көрсетілмейді жəне оны өзгерту 
мүмкін емес.
Назар аударыңыз! Кондиционер таза ауа 
ағынын келтірмейді!
14. °C/°F батырмасы
Функция қолданылмайды.
15. Мақсаттық температураны ұл-
ғай ту батырмасы
Батырманы басқан сайын +16...+32°С 
диапазонында мақсаттық температура 
мəні 1°С-қа ұлғаяды. Мақсаттық тем пе-
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ратураның берілген мəні тетік  дисплейінде 
жəне ішкі блоктың сыртқы панелінде 
көрсетіледі.
16. Мақсаттық температураны азай-
ту батырмасы
Батырманы басқан сайын +16...+32°С 
диапазонында мақсаттық темпера-
тура мəні 1°С-қа азаяды. Мақсаттық 
температураның берілген мəні тетік  
дисплейінде жəне ішкі блоктың сыртқы 
панелінде көрсетіледі.

БАСҚАРУ ТЕТІГІНІҢ ДИСПЛЕЙІ

COOL DRY HEATAUTO FAN

SPEED TURBO HIGH MID LOW

TIMER

ON/OFF

SWING SWINGOFFON

HEALTH iFAVORSLEEP iCLEAN
DISPLAY LOCKEheater Anti-FUNGUS

AUTO

SET˚C
˚F
h ROOM

6

19

7

8

9
17

15 14 13 12

16 1118 18 10

1 2 3 4 5

1. AUTO – автоматты жұмыс режимінің 
индикаторы

2. COOL – салқындату жұмыс режимінің 
индикаторы

3. DRY – құрғату жұмыс режимінің инди-
каторы

4. HEAT – жылыту жұмыс режимінің ин-
дикаторы

5. FAN – желдету жұмыс режимінің инди-
каторы

6. SPEED (TURBO, HIGH, MID, LOW, AUTO) - 
желдеткіштің айналу жылдамдығының 
индикаторлары

7. SET – мақсаттық температура индика-
торы

8. ROOM – бөлмежайдағы температура 
индикаторы

9. SWING -жалюзидің тербеліс индикаторы
10. iFAVOR – пайдаланушының дербес 

реттемелерінің қосылу индикаторы
11. HEALTH – «Денсаулық» режимінің ин-

дикаторы

12. LOCK – басқару тетігі пернелерін 
бұғаттағыштың қосылу индикаторы

13. DISPLAY – ішкі блоктың сыртқы панел-
індегі дисплей жарықшасының қосылу 
индикаторы

14. Anti-FUNGUS – кондиционер өшірілген-
нен кейін ішкі блокты автоматты үрлеу 
режимінің қосылу индикаторы

15. EHeater – пайдаланылмайды
16. iCLEAN – ішкі блоктың өздігінен тазару 

функциясының қосылу индикаторы
17. SLEEP – түнгі жұмыс режимінің қосылу 

индикаторы
18. ON/OFF – кондиционерді қосу/ өшіру 

индикаторлары
19. TIMER ON/OFF – кондиционерді қосу 

таймері/ өшіру таймері индикаторлары

БАТАРЕЯЛАРДЫ ОРНАТУ 
ЖƏНЕ АУЫСТЫРУ

ҚБТ-ға қуат беру үшін ААА типті екі бата-
рерия пайдаланылады.
1. Қуат беру элементтері бөлімінің қақ-

пағын ысырыңыз жəне бөлімнің қабыр-
ғасында көрсетілген «+» и «-» символ-
дарына сəйкес батареяларды салыңыз.

2. Батареяларды ауыстыру үшін де осы 
операцияны жасаңыз.  

Ескерту:
1. Ауыстыру ке зінде ескі батереялар-

ды немесе басқа типті батареяларды 
қолданбаңыз. Бұл ҚБТ-ның қалыпты 
жұмыс істеуінің бұзуына əкелуі мүмкін.

2. Егер Сіз ҚБТ-ны 1 айдан астам уақыт 
пайдаланбасаңыз, одан батареяларды 
алып тастаңыз, себебі олар ағып кетуі 
жəне ҚБТ бүлдіруі мүмкін.  

3. Аспапты күн сайын пайдаланған кез дегі 
қуат беру элементтерінің қол данылу 
мерзімі 6 ай шамасын құрайды. 

4. Қашықтан басқару командаларын қа-
был даудың дыбыстық растауы болмаса 
немесе сигнал беру белгішесі жоғалып 
кетсе, батареяларды ауыс тырыңыз.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапқа қызмет көрсетер алдында, оны 
электр желісінен ажыратыңыз. 

ІШКІ БЛОКТЫҢ АЛДЫҢҒЫ 
ПАНЕЛІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ 

Аспапты мұқият күту жəне уақтылы та-
залау оның қолданылу мерзімін ұзартады 
жəне электр энергиясын үнемдейді. 
Тазалау кезінде төмендегідей ұсыным-
дарды ұстаныңыз:
- орнықты жерге тұрыңыз, əйтпесе құлап 

кетсеңіз, аспапты бұзып алуыңыз неме-
се өзіңізді жарақаттауыңыз мүмкін; 

- алдыңғы панельді шешіп алу кезінде 
жарақат алып қалмау үшін, корпустың 
металл бөлшектеріне жақындамаңыз; 

- аспаптың алдыңғы панелін жəне қа-
шықтан басқару тетігін тазалау ке зін-
де, ласты құрғақ майлықмен сүртіп 
алу мүмкін болмаған жағдайда, ылғал 
майлықты қолданыңыз. 

Ескерту
1. Аспап пен ҚБТ-ны сумен жумаңыз! 
2. Тазалау үшін құрамында спирті бар 

сұйықтықтарды, бензинді, майды не-
ме се жылтыратқыш құралдарды қол-
данбаңыз. 

3. Алдыңғы панельдің бетіне қатты қы-
сым түсірмеңіз, бұл оның түсіп ке туіне 
əкелуі мүмкін.

4. Тазалау кезінде аспап корпусының 
бетін бүлдірмеу үшін абразивті таза-
лау құралдарын немесе металл қыр-
ғыштарды қолданбаңыз. 

5. Су температурасы 45 0С-ден аспау ке-
рек. Бұл пластиктің майысуына немесе 
түсінің кетуіне əкелуі мүмкін.

АУА СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

1. Аспаптың алдыңғы панеліндегі қорға-
ныш торларын шешіп алыңыз. Ауа 
сүзгі лерін шығарып алыңыз.

2. Сүзгіні шаңсорғыш арқылы тазалаңыз 
немесе сумен жуыңыз. Егер сүзгі қат-
ты ластанған болса, оны жұмсақ жуғыш 
затты қолдану арқылы жылы сумен 
жуыңыз. Сүзгілерді мұқият кептіріңіз. 

3. Сүзгілерді орнына орнатыңыз жəне 
қор ғаныш торларын жабыңыз. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
Маусымның аясында 
Келесідей іс-əрекеттерді орындау керек:
- сплит-жүйені ұзақ уақытқа «ЖЕЛДЕТУ» 

режиміне қосыңыз; 
- осыдан кейін аспапты желіден айыр-

ыңыз; 
- ауа сүзгілерін тазартыңыз;
- ішкі жəне сыртқы блокты жұмсақ құрғақ 

майлықпен сүртіңіз; 
- ҚБТ-дан батареяларды алып тастаңыз.
Маусымның басында
Келесідей іс-əрекеттерді орындау керек:  
- қоршау орны мен ішкі жəне сыртқы 

блоктардағы ауа шығатын жер бұғат-
талмағандығына көз жеткізіңіз; 

- сыртқы блокты тот пен коррозия бас-
пағанына көз жеткізіңіз; 

- ауа сүзгілерінің тазартылғандығына көз 
жеткізіңіз; 

- аспапты желіг қосыңыз; 
- ҚБТ-ға батареяларды орнатыңыз.

5. АСПАПҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖƏНЕ ОНЫ КҮТУ



30

1 Сплит-жүйе іске 
қосылмайды 

- Аша электрлік қуат беру розеткасына дұрыс тығылмаған
- ҚБТ-дағы батареялардың қуаты таусылған
- Қорғаныш іске қосылды
- Электр желісі кернеуінің жеткіліксіздігі

2 Ауа салқындамайды не-
месе жылынбайды

- Қоршау жəне ауа шығу жерлері бұғатталған
- Температура дұрыс дəлденбеген
- Ауа сүзгісі ластанған

3 Сплит-жүйесін 
басқарудағы іркілістер

Көп кедергілер кезінде (статикалық электрліктің тым жоғары 
деңгейі, электр қуат беру желісіндегі іркілістер) аспап үзіліспен 
жұмыс істеуі мүмкін. Бұл жағдайда кондиционерлеу жүйесін 
желіден ажыратыңыз жəне 2-3 секундтан кейін қайта қосыңыз

4 Бірден іске қосылмайды Аспаптың жұмыс істеу кезінде режимді өзгерту 3 минуттан 
кейін іске қосылады

5 Жағымсыз иіс Сплит-жүйенің жұмыс істеуі кезінде ол жағымсыз иістерді (мы-
салы жиһаз, темекі иісін) жұтып алып, ауамен бірге шығаруы 
мүмкін

6 Ағып тұрған судың 
шуылы

- Кондиционерлеу жүйесіндегі хладагенттің айналымымен 
болған жəне бұл ақаулық болып саналмайды

- Жылыту кезінде мұзданған суды еруінің дыбысы
7 Жарылған тəрізді дыбыс Дыбыс температураның өзгеруінің нəтижесінде алдыңғы 

панельдің кеңеюінен немесе қысылуынан болуы мүмкін
8 Шығу саңылауынан 

ылғал бүркіп тұр
Салқындату немесе кептіру режимінде салқын ауаның 
шығуынан орынжайдағы ауа өте салқын болса, ылғал орын 
алады

9 «ЖЫЛЫТУ» режимін іске 
қосқан кезде, ауа бірден 
шықпайды

Сплит-жүйе жылы ауаны шығаруға жеткілікті дəрежеде дайын 
емес. 2-5 минут күтуіңізді өтінеміз

10 Жылыту режимінде ауа 
шығару 5-10 минутқа 
тоқтап қалады

Аспап автоматты түрде мұзданған еріп жылынады, сыртында 
буланы пайда болады. Мұздан еріп жылынғаннан кейін, кон-
диционерлеу жүйесі автоматты түрде жұмысын жалғастырады

11 ҚБТ дұрыс жұмыс 
істемейді

- Сигнал қабылдағышы мен ҚБТ арасында кедергі бар
- Батареялардың қуаты таусылған

6. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ƏДІСТЕРІ
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
• Жабдықты құрар алдында, берілген 

нұсқаулықпен егжей-тегжейлі танысу 
ұсынылады. 

• Құрастыруға байланысты жұмыстарды 
Электр қондырғыларын құру қағи-
даларына (ЭҚҚҚ) сəйкес уəкілетті білі кті 
қызметкер ғана орындау керек.  

• Сплит-жүйе сенімді түрде жерге тұйық-
талған болу керек. 

• Сплит-жүйені қосар алдында, құбырлар 
мен су құбырларының қосылыстарын 
мұқият тексеріңіз. 

• Аспапты кір жуатын немесе жуынатын 
бөлмеге орнатуға тыйым салынады. 

• Электр қуат беру көзінің ашасы аспап 
орнатылғаннан кейін қолжетімді болу 
керек. 

• Сплит-жүйені құру кезінде жеткізу 
жиын   тығына қосылмаған бөлшектер қа -
жет болуы мүмкін. Мұндай бөл шек терді 
өз бетімен сатып алу керек.

ІШКІ БЛОКТЫҢ ОРНАЛАСУЫ
Ішкі блокты орнататын орынды таңдау 
кезінде келесідей талаптарды ескеру ке-
рек:
• Ішкі блокты пайдалану жəне кейінгі 

қызмет көрсету орнына орнату үшін 
жеткілікті дəрежеде еркін кеңістік 
қамтамасыз етілу керек (1-сур.).

• Ауа айналымына кедергі келтірмейтін 
жеткілікті дəрежеде еркін кеңістік 
қамтамасыз етілу керек, ал ішкі 
блокпен ауаны шығаратын жағынан 
кедергілер болмау керек (2-сур.).

• Ішкі блокты орналастыру үшін оның 
салмағын көтере алатын жəне дірілге 
төзімді орынды таңдау керек.

• Ішкі блокка тікелей күн сəулесі 
жарығының жəне басқа да жылу көз-
дерінің əсер етуін төмендету керек. 

• Блокаралық коммуникацияларды төсеу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. 

7. СПЛИТ-ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ 
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арасындағы арақашықтық >4000 мм
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• Электрлік қуат беру желілеріне қосу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету керек.

• Ішкі блок ылғалдылық деңгейі жоғары 
орынжайларға орнатылмау керек. 

• Ішкі блок тек көлденең күйде орнатылу 
керек. Ішкі блок еңкіш төбеде  орна-
тылса, онда блоктың көлденең орна-
ласуына кепілдік беретін бекіткіш эле-
мент орнатылу қажет. 

• Дренаждық құбыр желісін төсеу 
кезінде биіктіктердің жеткілікті айыр-
машылығын қамтамасыз ету керек. 

• Конденсатты кедергісіз бұру үшін құ-
быр ды белгіленген бұрыш (1/100-150) 
бойынша орнату керек. Дре наж дың кө-
терілуін болдырмау қажет  (4-су рет).

• Егер дренажды бірнеше ішкі блоктар-
дан жалпы дренаждық құбыр желісіне 
бұрса, онда оған əрбір келесі қосу ал-
дыңғысынан 100 мм-ге төмен орындалу 
керек (5-сурет).

• Пайдаланылмайтын дренаждық саңы-
лаулар жабулы болу керек. 

• Дренаждық құбыр желісінің бетінде 
кон денсаттың пайда болуының алдын 

алу үшін, дренаждық құбыр желісін 
жылу оқшаулағышпен құрастыру ұсы-
нылады.

• Дірілдің таралуына жол бермеу үшін 
ауа өткізгіштерді ішкі блоктардың ар-
на лық модельдеріне қосуды иілгіш ен-
дір мелерді пайдалана отырып орындау 
керек. 

Ескертпе 
Мейрамханаларда, ас үйлерде жəне бас-
қа да қоғамдық тамақтану орындарын-
да азық-түліктерді дайындау кезінде 
ауа ға түсетін заттар ішкі блоктың жылу 
алма стырғышында жəне оның басқа да 
элементтерінде тұрып қалуы мүмкін, бұл 
жүйенің жалпы өндірімділігінің тө мен-
деуінің немесе оның сынуының се бебі бо-
лып табылады. Сондықтан ішкі блокқа ла-
стаушы көздерден шыққан ауаның кіру інің 
алдын алуға арналған шараларды қол дану 
керек. Мысалы, жергілікті сорғы шатырын 
орнату.

СЫРТҚЫ БЛОКТЫҢ ОРНАЛАСУЫ 

5-сурет

Сыртқы блоктың орналасуы оның жұмыс 
істеуіне тікелей əсер етеді. Сыртқы блок 
мейлінше тиімдірек жұмыс істеу үшін, ор-
нату орнын таңдау кезінде келесідей та-
лаптарды сақтау қажет:
- Жылу көзінен жəне тез жанатын газ бен 

түтіннен алыста.
- Жаңбыр мен қар жəне тікелей күн сəу-

лесінен қорғалған, жақсы желде тілетін 
орында.

- Дұрыс құрастырылған блок айналаға шу-
ылмен жəне дренаждық құбырдан аға-
тын судың дыбысымен кедергі келтір-
мейді.

- Сыртқы блокқа одан əрі қызмет көрсетуді 
жеңілдету үшін оны қолжетімді жерге 

орнатады.  
- Сыртқы блок шуылдың немесе дірілдің 

көбеюіне əкеп соқпайтын мықты жəне 
берік негізге құрастырылады. 

- Салқындатудың жоғары тиімділігіне қол 
жеткізу үшін, аспаптың алдыңғы, ар тқы, 
сол жəне оң жағы ашық алаңда тұр-
ғандығына көз жеткізіңіз. 

Орнату орнын таңдағаннан кейін, жел-
детуге жəне дұрыс қызмет көрсетуге 
қолжетімді арақашықтықты қамтамасыз 
ету үшін сыртқы блок 3-суретке сəйкес ор-
натылу керек.
Екі блокты электр сымы жəне екі мыс тү-
тік шелері жалғайды. Қабырға арқылы 
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дре наждық құбыр шығарылады. Барлық 
ком муникациялар дұрыс таңдалу, қосылу, 
са лыну жəне бекітілу керек.

МЫС ТҮТІКШЕЛЕРІН ЖАЛҒАУ 
1. Тоңазытқыш техникаға арналған ар-

найы құбырларды пайдаланыңыз. Лас-
танған құбырларды (ылғалды жəне шаң
басқан) пайдалануға жол беріл мейді.

2. Құбырлар дəнекерлеу арқылы жалға-
нады.

3. Құбырлардың стандарттық ұзындығы 5
м-ді құрайды. Егер блоктар арасындағы
арақашықтық 5 м-ден асса, үлкен диа-
метрлі құбырларды пайдалану керек.
Құбырлардың диаметрі мен ұзын дығы ту-
ралы мəліметтер 1-кестеде көр сетіл ген.
Осы шектерден аспаңыз, өйтпеген жағ-
дай да компрессордың істен шығуы орын
алуы мүмкін. Құбырды барынша аз мөл-
шерде иіп төсеуге тырысыңыз жə не құ-
быр ларды төсеу үшін, əрқашан ең қыс қа
жолмен жүріңіз, себебі құбыр же лі сінің
ұзындығын жəне иілімдердің са нын арт-
тыру аспаптың өндірімділігін төмен детеді
жəне энергияны тұтынуды арт тырады.

4. Құбыр кескіштердің көмегімен құбыр
тілімдерін кесіп алыңыз жəне кесілген
жерлерді жазып жəне тегістей оты-
рып, арнайы құралмен қылаулары бар
жиектерді өңдеңіз. Қылауларды ке тіру
үшін қарапайым ара мен егеуді пай-
даланбаңыз – құбырдың ішінде міндетті
түрде жоңқалары қалады, олар жүйенің
ішіне кіріп, компрессорды тез бұзады.

5. Құбырдың бір жерін 3 реттен артық
июге жол берілмейді (бұл кішкене жа-
рық тардың пайда болуына əкелуі мүм-

кін). Құбырды ию үшін құбыр игішті қол-
даныңыз.

6. Дайындалған құбырға жылу оқшау-
лағыш түтікшені кигізіңіз. Бұл ретте
толық жылу оқшаулау болуы жəне
қа бырға ішінен өтуі керек. Жылу
оқшау лағыштар тіліктерінің жіктерін
жиектерінің берік жымдасуына қол жет-
кізе отырып, металдандырылған скот-
чпен жапсырыңыз. Жылу оқшаулау
са па сы маңызды, себебі құбырлардың
жылы тылмаған жерлерінде конденсат
қалы птасады, ол мұзданған ағып түскен
іздер жасап, қабырғаны бүлдіре оты-
рып, қабырға ішінде ағуы мүмкін.

7. Жылу оқшаулағыш орнатылған мыс құ-
быр ларын қабырғадағы саңылау арқылы
өткізу керек. Мұның алдында құбырдың
ішіне шаң кірмеу үшін, қабырғаға енгі_
зілетін жиектерін мұқият бітеп орау
керек (құбырларды кескеннен кейін,
оларды екі жағынан тығындауға жəне
сол тығындарды құбырларды қосқанға
дейін қалдыруға кеңес береміз). Бұл өте
маңызды сəт, себебі шаң компрессорды
тез істен шығарады.

ЭЛЕКТР СЫМДАРЫН ҚОСУ 
1. Ішкі жəне сыртқы блокта астында

кабельді қосуға арналған жалғағыштары
бар алынбалы пластина орналасады.

2. Сымның ұшын оқшаулағыштан тазар-
тыңыз жəне қысқыштармен қыса оты-
рып, ашық талшығына клемма орна-
тыңыз. Дайындалған ка бельді сызбаға
сəйкес қосыңыз (6-сурет).

                                                                1-кесте
Параметрлер

Модель

Құбырлар диаметрі 
(мм) Құбырлардың ең жоғары 

ұзындығы (м)
Биіктігі

(м)

Ең көп 
бұрылу 

саны 
Сұйықтық Газ

СТ-66С60 9.52 19.05 50 30 10

СТ-66С48 9.52 19.05 50 30 10

СТ-66С36 9.52 15.88 30 20 10

СТ-66С24 9.52 15.88 20 15 10

СТ-66С18 6.35 12.70 20 15 10

СТ-66С12 6.35 12.70 15 10 10
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ДРЕНАЖ
1. Дренаждық түтікшені ішкі блоктағы сəй-

кес шықпаға қосыңыз жəне қабырға ар-
қылы сыртқа шығарыңыз. Түтікшенің
ұзындығын қабырғадан 60-80 см қа шық-
тықта бітетіндей етіп есептеңіз. Дре наж
салу кезінде көше жағына 1 м ұзындыққа
1 см-ден кем емес көл беулікті сақтау
қажет.

2. Салбырамау үшін түтікшені əрбір метр
сайын бекітіп отыру керек. Өйтпеген
жағдайда жиналып қалған конден-
сат еденіңізге немесе жиһазыңызға
ағуы мүмкін. Түтікшені қабырғадағы
саңылау арқылы сыртқа шығару кезінде
тығынмен жаба тұруды ұсынамыз.

ЖЫЛУМЕН ОҚШАУЛАУ ЖƏНЕ БІТЕУ
Құбыр желісі мен дренаждық құбырды 
бүлдірметіндей етіп, мыс түтікшелерді, 
электр сымдарын жəне дренаждық түтік-
шені металдандырылған скотчпен бірың-
ғай мұқият ораңыз (7-сурет).

Орап байлау сыртқы блоктың төмен 
жағынан ішкі блокка қарай басталу керек. 
Егер ішкі блок сыртқы блоктан төмен ор-
наласса, судың үйге ағуының алдын алу 
үшін, дренаждық түтікшені қабырғаның 
сыртқы жағынан қалған түтікшелерден 
бөлек салыңыз.
Түтікшені қабырғаға бірнеше жерден 
бекітіңіз. Қаласаңыз, барлық түтікшелерді 
қабырға ішіне тығып жіберуге – қабырғада 
түтікшелерді салатын жолды қашап, оның 
ішіне түтікшелерді салып, содан соң оны 
бітеп тастауға  болады. Құбырлар сыртқы 
блокка 20:1 көлбеулікпен салыну керек. 
Жаңбыр суының немесе басқа бөгде 
заттардың орынжайға немесе сплит-
жүйеге кіруіне жол бермеу үшін, құбырлар 
мен электр кабелін орнатқаннан кейін, 
қабырғадағы саңылауды мастикамен, гер-
метикпен немесе бітеуішпен бітеу керек.
Егер сыртқы блок ішкі блоктан жоғары бол-
са, түтікшенің төменгі нүктесі қабырғадағы 
саңылаудан төмен болу үшін, құбыр 
иілу керек. Бұл жаңбыр суының құбыр 

8-сурет

Ішкі блок

Бітеуіш

Құбыр 
желісінің иілуі 

Тығын 

Дренаждық құбыр 

Құбыр желісі 

6-сурет
Ішкі блок

7-сурет

Газ құбыры

Қуат беру 
кабелі 

Газ құбырын 
оқшаулағыш

Блокаралық 
кабельДренаждық құбыр

Сұйықтықтық 
құбыр 

Сұйықтық 
құбырын 

оқшаулағыш

Сыртқы блок
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желісінің бойымен орынжайдың немесе 
сплит-жүйенің ішіне кіруінің алдын алады 
(8-сурет).

БЛОКТАРДЫ БАЙЛАНЫСТЫРУ 
Егер блоктарды орнатудағы биіктік ауытқуы 
5 метрден кем болса, газ құбырының 
түбінде майды (май қармауышы) ұстап 
қалуға арналған күрмек жасау керек. 
Егер блоктарды орнатудағы биіктік 
ауытқуы 5 метрден артық болса, əрбір 5 
метрде газ құбырының астында майды 
(май қармауышы) ұстап қалуға арналған 
күрмек жəне құбыр желісінің жоғарғы 
нүктесінде қысқа күрмек (сұйықтықтық 
сақина) жасау керек 9-сурет.
Егер сыртқы жəне ішкі блок бір деңгейде 
жəне құбыр желісінің ұзындығы 10 мет-
рден кем болса, майды ұстап қалуға (май 
қармауышы) арналған күрмек пен қысқа 
күрмекті (сұйықтықтық сақина) жасау 
қажет емес.  
Егер сыртқы жəне ішкі блок бір деңгейде 
жəне құбыр желісінің ұзындығы 10 мет-
рден артық болса, онда əрбір 10 метр сай-
ын майды ұстап қалуға (май қармауышы) 
арналған күрмек жасау керек. 

ТҮТІКШЕЛЕРДІ ҚОСУ 
Алдымен түтікшелерді ішкі блокка қосы-
ңыз. Онда порттардан сомынды бұра -
ңыз. Сомындардың босауына қарай бы-
жыл естіледі. Азот солай шығады. Бұл 
қалыпты – іші тотықпау үшін, азотпен за-
уытта толтырылған. Быжыл аяқталғаннан 
кейін, тығынды суырып алып, сомынды 
алып тастаңыз, оны түтікшеге кигізіңіз, со-
дан соң түтікшелерді икемдеуге кірісіңіз. 
Икемдеу
Алдымен тығындарды алып тастап, 
жиектерін тексеріңіз. Олар тегіс, дөңгелек, 
қылауларсыз болу керек. Егер кесу кезінде 
қима дөңгелек болмаса, калибратор-
ды қолданыңыз. Оны құбырға салыңыз, 
қиманы түзей отырып айналдырыңыз.
Түтікшелер жиегінің 5 см мұқият тегістеңіз, 
содан соң тұйық жүйе жасай отырып, 
блоктардың кіріс/шығыс жерлерін қосуға 

9-сурет

10-сурет

Сомынды 
кілт

Сомынды 
кілт

Үлкен құбыр 
(газ)

Жалғастық Салмалы сомын Құбыр желісі 

Шағын құбыр 
(сұйықтықтық)

Ішкі блок

Ішкі блок

Сыртқы блок

Сыртқы блок
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болатындай етіп, жиектерді икемдеңіз. 
Бұл бөлікті дұрыс орындау өте маңызды, 
себебі фреон айналымының жүйесі бітеу 
болу керек. Сонда ғана кондиционерге 
фреонды толтырып құю жақын уақытта 
қажет болмайды.
Икемдеу кезінде мыс қалдықтары ішке 
түспей, сыртқа төгілу үшін, құбырды саңы-
лауымен төмен қарай ұстап тұрыңыз. 
Сыртқа 2 мм шығара отырып, түтікшені 
ұстағыштан қысыңыз. Түтікшені қысыңыз, 
икем деу конусын қойыңыз, күш түсіре 
оты рып ай налдырыңыз. Конус ары қарай 
жүр меген кезде, икемдеу аяқталады. Осы 
əре кетті басқа жағынан, содан соң басқа 
түті кшеге қайталаңыз. 
Егер сіз бұрын құбырларды икемдеп көр-
месеңіз, керексіз қалдықтармен жаттығып 
көріңіз. Жиегі тегіс болып шығу керек. 
Блоктармен байланыстыру
Икемделген құбыр жиегін сəйкес шық памен 
жалғаңыз, сомынды бұраңыз. Қо сым  ша 
ара лық тарды, герметиктерді жəне с.с. пай-
далануға тыйым салынады. Қосымша құ-
рал дарсыз бітеулікті қамтам асыз ету үшін, 
жо ғары сапалы мыстан жасалған түтік-
шелерді пай даланыңыз.
Қаттырақ күш салыңыз (2-кестені қара-
ңыз). 

2-кесте
Құбырдың өлшемі 

(мм)
Айналу моменті 

(N. м)

φ 6.35 (1/4”) 15~19
φ 9.52 (3/8”) 35~40
φ 12.70 (1/2”) 50~60
φ 15.88 (5/8”) 62~76
φ 19.05 (3/4”) 98~120

Тек осы жағдайда мыс жалпаяды, жалғас-
тықты қысады, жалғау іс жүзінде біртұтас 
жəне бітеу болады. Əрқашан дұрыс айна-
лу моментіне орнатылған торсионды кілт-
ті қолданыңыз жəне əрқашан ішкі блоктың 
қысымтығынын сомынды кілтпен ұстап 
тұрыңыз (10-сурет).
Осыған ұқсас тəсілде құбыр желісін сыртқы 

блокка қосыңыз. 
Құбырларды қосуды аяқтағаннан кейін, 
жалғанулардың бітеулігіне толық сынақ 
жүргізіңіз. 

ВАКУУМДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Салқындату жүйесіндегі ылғалды ауа 
компрессордың жұмыс істеуінде ақау-
лықтар туғызуы мүмкін. 

Аспапты құру кезінде орынжайдан немесе 
сырттан кіретін ылғалды ауа мыс түтіктерді 
толтырып тастайды. Нəтижесінде ком-
прессор көп жүктемемен жұмыс істейді, 
бұл қызып кетуге əкеледі. 
Ылғалдың болуы жүйенің дұрыс жұмыс 
істеуіне де теріс əсер етеді. Себебі сплит-
жүйеге толтырылған фреонның құра-
мында элементтерді ішінен майлауға ар-
нал ған азғантай майдың мөлшері бар. 
Бұл май ылғал тартқыш, бірақ суды сі ңі-
ріп алған жағдайда, іштен майлау тиім-
ділігі төмен болады, бұл уақытынан бұ рын 
тозуға əкеледі. 
Жүйенің ішінен ауаны шығару вакуумдық 
сору арқылы жүзеге асырылады. 
Сондай-ақ сізге жоғары қысымды құбыр, 
екі манометр тобы: жоғары қысым жəне 
төмен қысым манометрі қажет болады 
(11-сурет). 
Басқару шұраларындағы қысымтығын-
дарды ашпай, бөліп таратқышы бар кірі-
сіне вакуумдық сорғыдан шығатын құбыр-
шекті қосыңыз. Сорғы 15-30 минут жұмыс 
істеу керек. Осы уақыттың ішінде барлық 
ауа, бу, азот қалдықтары тартып алынады.
Содан соң сорғыны айырыңыз,сорғы шұ-
ра сын жабыңыз, бірақ ажыратпаңыз, тағы 
да 15-20 минутқа қалдыра тұры ңыз. Осы 
уақыттың барлығында манометр лер дің 
көрсеткіштерін бақылау керек. Егер жүйе 
саңылаусыз, қысымда өзгеріс жоқ болса, 
манометрлердің тілдері тұ рып қалады. Егер 
манометр тілдері өзінің бағытын өзгертсе, 
бір жерде саңылау бар жəне оны жою керек. 
Оны сабынды кө пір шіктің көмегімен табуға 
жəне қо сы лыс ты қысуға болады (көбінесе 
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са ңылау мыс түтікшелердің блоктың шығы-
сына қосыл ған жерінде болады).
Егер барлығы қалыпты болса, сорғының 
құбыршегін айырмай, төменде орна лас-
қан қысымтығынды толығымен ашы-
ңыз. Жүйе ішінде дыбыс естіледі – фреон 
жүй ені толтырып тастайды. Енді тезірек 
вакуумдық сорғының құбыршегін ағытып 
алы ңыз – қысымтығыннан мұздың фреон-
ның аздаған мөлшері атып шығу мүм кін 
(қолыңыз үсіп кетпеу үшін, операцияны 
қолғаппен орындаңыз). Енді жоғарыдағы 
қысымтығынды (жіңішкерек түтүкше қо-
сыл ған жердегі) толықтай бұрап ағы тып 
алыңыз.
Сплит-жүйені орнату аяқталды.

САЛҚЫНДАТҚЫШ АГЕНТТІ 
ТОЛТЫРА ҚҰЮ

Егер құбыр желісінің ұзындығы 5 метрден 
артық болса, онда жүйеге 3-кестеге сəйкес 
салқындатқыш агентті толтыра құю керек. 

3-кесте
Газ Сұйықтық Қосымша салқын-

датқыш агент

φ 9.52х0.75 мм φ 6.35х0.75 мм 0.02 кг/м

φ 12.70х1,00 мм φ 6.35х0.75 мм 0.02 кг/м

φ 15.88х1,00 мм φ 9.52х0.75 мм 0.03 кг/м

φ 19.05х1,00 мм φ 9.52х0.75 мм 0.03 кг/м

φ 19.05х1,00 мм φ 9.52х0.75 мм 0.03 кг/м

11-сурет

B

C

D

Салқындатқыш

Газ

Сұйықтық

Коллекторлы қысымтығын

Тығыздалған қысымтығын Жарты қосылыс

Lo тұтқасы

Құю құбыршегі 

Төмен қысым қысымтығыны 

Құю құбыршегі 

Вакуумдық сорғы 

Hi тұтқасы

Ішкі блокСыртқы блок
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8. АҚАУЛЫҚТАР КОДТАРЫ

Ақаулықтар туындаған кезде, CENTEK сплит-жүйесінің өздігінен диагностикалау жүйесі 
келесі кодты көрсетеді. Сіз кодтың түсіндірмесін төмендегі кестеден қарай аласыз. 
Қателік 

коды Қателік кодын анықтау Иə/
жоқ Мəселе, ықтимал себептер 

E0
Салқындатқыш агенттің 
жеткіліксіздігі Жоқ

Компрессордың ішкі қорғанышы: 
– Жүйеде салқындатқыш агент жетіспейді 
– 4-жүрісті қысымтығынның реверсивтік іркілісі 

E1
Орынжай ішіндегі температура 
хабаршысының жұмысы бұзылған 
(TA)

Иə
– Хабаршының бұзылуы 
– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар 

E2 Еріту температурасы хабаршысының 
жұмысы бұзылған (TW) Иə – Хабаршының бұзылуы 

– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар

E3 Шарғының ішкі хабаршысының 
жұмысы бұзылған (TE) Иə – Хабаршының бұзылуы 

– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар

E4
Дренаждық  жүйенің істен шығуы 

Иə
– Су сорғысының бұзылуы 
– Су деңгейі хабаршысының бұзылуы 
– Су деңгейінің релесі бұғатталған 

E5 Сым- өткізгіш бақылағышы  
байланысының іркілісі Иə – Байланыс сымдарының дұрыс қосылмауы 

– Байланыс сымдарының жалғанған жерінде ақау бар

E6 Сыртқы блок қорғанышы 
(фазалардың реттілігі) Жоқ – Күштік кабель фазасының болмауы 

– Қуат беру кабелі фазаларының реттілігінің қателігі 

E7
Сыртқы конденсатор температурасы 
хабаршысының жұмысы бұзылған 
(TL)

Иə
– Хабаршының бұзылуы 
– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар

E8 Айдау температурасы хабаршысының 
жұмысы бұзылған (TP) Иə – Хабаршының бұзылуы 

– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар

E9 Төмен қысымнан қорғау Иə – Жүйедегі салқыдатқыш агенттің өте төмен қысымы  

EA Сыртқы блоктың қорғанышы (айдау 
температурасы өте жоғары) Жоқ – Сыртқы блоктың қызып кетуінің салдарынан 

сыртқы қорғаныш құрылғысының əрекет етуі 

F1 Ішкі жəне сыртқы блоктар 
арасындағы байланыстың іркілісі Иə – Байланыс сымдарының үзілуі 

– Байланыс сымдарының нашар жалғануы 

F2 Пайдаланылған газдың қызып 
кетуінен қорғау Иə – Жүйе бұғатталған немесе сыртқы желдеткіштің 

ақаулығы 

F3 Сыртқы желдеткіштің жұмысы 
бұзылған Иə – Сыртқы қозғалтқыштың жалғанған жерінде ақау бар

– Моторы сынған 

F4 Ішкі желдеткіштің жұмысы бұзылған Иə – Сыртқы қозғалтқыштың жалғанған жерінде ақау бар
– Моторы сынған 

F5 Сыртқы ауа температурасы 
хабаршысының жұмысы бұзылған Иə – Хабаршының бұзылуы 

– Хабаршының жалғанған жерінде ақау бар

F6 Компрессор тогы бойынша аса 
жүктелуден қорғау Жоқ – Компрессор бұғатталған 

– Төмен кернеу 

F7 Жұмыс істеу режимін таңдау 
ауыстырғышы істен шыққан Иə – Айырып-қосқыштың қате позициясы 

FB Ішкі қуат беру қорғанышы  Иə – Желі кернеуі жұмыс кернеуіне сəйкес келмейді 

F9
Жоғары қысымнан қорғау 

Иə
– Конденсатор бұғатталған 
– Сыртқы желдеткіштің қалыпты жұмыс жасамауы 
– Жүйенің құбыры бұғатталған 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

Қаптама да, аспаптың өзі де қайтадан 
пайдалануға болатын материалдан жа сал-
ған. Мүмкіндігінше, оларды жою ке зін де 
қайтадан пайдаланылатын мате риал дарға 
арналған контейнерге тас таңыз. 

АСПАПТЫ ЖОЮ 
Аспаптың қолданылу мерзімі аяқ тал-
ғаннан кейін, оны қарапайым тұрмыс тық 
қалдықтан бөлек жоюға болады. Оны 
электрондық аспаптар мен электр аспап-

тарын қайта өңдеуге қабылдайтын ар-
найы бөлімге тапсыруға болады. Атал ған 
аспаптың қолданылу мерзімі аяқтал ғаннан 
кейін, оны қайта өңдеуге тап сырған соң, 
материалдар өздерінің жікте луіне байла-
нысты қайта өңделеді. Элек трондық аспап-
тар мен электр ас пап тарын қайта өңдеуге 
қабылдайтын бө лімнің тізімін мемлекеттік 
биліктің му ни ципалдық органдарынан ала 
аласыз.

Көрсеткіш Өлш.
бірл.

Режим/
блок СТ-66С12 СТ-66С18 СТ-66С24 СТ-66С36 СТ-66С48 СТ-66С60

Өндірімділігі  Вт Салқындату 
Жылыту 

3620
3960

5300
5800

7200
8100

10700
11720

14070
16000

17600
18500

Энергиялық 
тиімділігі 

EER 
СОР 

Салқындату 
Жылыту 

3.03
3.32

3.10
3.41

3.11
3.33

3.02
3.13

3.03
3.15

3.08
3.20

Номиналды 
тұтыну қуаты Вт Салқындату 

Жылыту 
1160
1190

1700
1700

2320
2500

3500
3500

4636
5080

5710
5780

Номиналды 
тұтыну тогы А Салқындату 

Жылыту 
5.32
5.60

7.80
7.73

10.55
11.59

6.76
6.28

8.88
9.33

10.42
10.36

Электрлік қуат 
беру кернеуі В/Гц/ф Ішкі 

Сыртқы 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
380-415/50/3

220-240/50/1
380-415/50/3

220-240/50/1
380-415/50/3

Шуыл деңгейі дБ Ішкі 
Сыртқы 

32
53

32
55

36
57

37
60

41
57

41
60

Ауа шығыны м3/ч 750/650/580 800/730/660 1300/1040/910 1700/1500/1400 1800/1500/1400 1800/1440/1260

Компрессор GREE HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

Салқындатқыш агент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Салқындатқыш агент құю (г) 750 1250 1750 2150 2800 3000

Габариттік 
өлшемдері 

мм
(ШхВхГ)

Ішкі 
Сыртқы 

570x570x260 
(блок)

650x650x55 
(панель)

730×545×285

570x570x260 
(блок)

650x650x55 
(панель)

800×545×315

835x835x250 
(блок)

950x950x55 
(панель)

825×655×310

835x835x250 
(блок)

950x950x55 
(панель)

970×805×395

835x835x290 
(блок)

950x950x55 
(панель)

940×1325×340

835x835x290 
(блок)

950x950x55 
(панель)

940×1325×370

Салмағы кг
Ішкі 

Сыртқы 

17 (блок)
3 (панель)

32

18 (блок)
3 (панель)

42

24 (блок)
5 (панель)

50

25 (блок)
5,3 (панель)

65

26 (блок)
5 (панель)

99

26,5 (блок)
5 (панель)

102

Энергиялық тиімділік класы В

Жұмыс ауқымы: салқындату/жы-
лыту -15~49/-15~24

9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

10. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОЮ
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11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК

Тауар «Тұтынушылардың құқықта рын қор -
ғау» заңына сəйкес серти фикатталған. 
Бұл аспап Ресей Федера циясындағы 
электр аспаптарына қолда нылатын ресми 
ұлт тық қауіпсіздік стандартарына сəй кес 
келеді. 
Ресей Федерациясының «Тұтынушы-
лар дың құқықтарын қорғау» заңының 
5-бабы, 2-тарауына сай осы бұйымның
Шыға рушының бекіткен қолданылу мер-
зімі тұтынушыға сатылған күннен бас тап
10 жылды құрайды. Бұл ретте тұтынушы
бұйымды осы пайдалану жөніндегі нұсқау-
лыққа жəне қолда ны латын техни калық
стандарттарға сəй кес қатаң пайдалану ке-
рек. Бұйым ның шығарылған күні сериялық
нөмірде көр сетілген (2 жəне 3 белгілер –

шыға рылған жылы, 4 жəне 5 белгілер – 
айы). Сериялық номер аспаптың корпу-
сында орналасқан. Қолданылу мерзімі 
аяқ талғаннан кейін, аспапты одан əрі 
пайдалануға байланысты ұсыныстар алу 
үшін, жақын жердегі авторландырылған 
сервистік орталыққа жүгініңіз. Кепіл діктік 
жəне кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді 
Краснодар қ., «Ларина-Сервис» ЖШҚ-
ның. Тел: +7 (861) 991-05-42. бас сервистік 
ор талығы жүзеге асырады.
Сіздің қалаңызда сервистік орталықтың 
бар екендігін көрсетілген телефон немесе 
www.centek.ru сайты арқылы біле аласыз.
Өнімнің 14.05.2020 г. жылғы
№ ЕАЭС RU С-CN.ВЕ02.В.02248/20 сəйкес 
сертификаты бар.

12. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағындағы импорттаушы: «Ларина-Электроникс» ЖШҚ.
Мекенжайы: Ресей, 350080, Краснодар қ., Демус к-сі, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

Тауар сертификатталған жəне пен ресейлік 
стандарттардың барлық талаптарына сəйкес келеді .



Гарантийный талон 
№ _________ кепілдік талоны 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана жарамды

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный 
талон и отрывные талоны.
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын талап ету-
іңізді өтінеміз.

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Изделие / Бұйым
Модель / Үлгісі
Серийный номер / 
Сериялық нөмірі

см. шильдик на внутреннем блоке кондиционера / 
кондиционердің ішкі блогындағы нəлді қараңыз

Дата продажи / 
Сатылған күні
Фирма-продавец / 
Сатушы фирма

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды 
мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАƏ жəне телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мөрі



Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.
Берілген үзік талондарды сатушы фирманың өкілі толтырады 

ÊÓÏÎÍ ¹ 3

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / 
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПРОДАЖИ /
САТЫЛҒАН КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / 
САТУШЫ ФИРМА

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.



Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения 
ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Берілген үзік талондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервистік орталықтың өкілі толтырады. Жөндеу жүргізгеннен кейін, 
берілген кепілдік талонын Иесіне қайтару керек (толтырылған үзік купонынан басқа) 

ÊÓÏÎÍ ¹ 3

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

ÊÓÏÎÍ ¹ 2

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

ÊÓÏÎÍ ¹ 1

МОДЕЛЬ / БҰЙЫМ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ /
ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ

ДАТА ВЫДАЧИ /
БЕРІЛГЕН КҮНІ

ВИД РЕМОНТА / 
ЖӨНДЕУ ТҮРІ

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.

Ì.Ï. / Ì.Î.
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Ñðîê ãàðàíòèè íà âñå ïðèáîðû ñîñòàâ-
ëÿåò 36 ìåñÿöåâ ñ äàòû ðåàëèçàöèè 
êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ. Äàííûì ãà-
ðàíòèéíûì òàëîíîì ïðîèçâîäèòåëü 
ïîäòâåðæäàåò èñïðàâíîñòü äàííîãî 
ïðèáîðà è áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî 
ïî áåñïëàòíîìó óñòðàíåíèþ âñåõ íåèñ-
ïðàâíîñòåé, âîçíèêøèõ ïî âèíå ïðîèç-
âîäèòåëÿ.

Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ìîæåò áûòü ïðî-
èçâåäåí â àâòîðèçîâàííîì ñåðâèñ-
íîì öåíòðå èçãîòîâèòåëÿ ÎÎÎ «Ëàðè-
íà-Ñåðâèñ», íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 
ã. Êðàñíîäàð, óë. Äåìóñà, 14. 
Òåë.: 8 (861) 991-05-42.

ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

1. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè 
ñëåäóþùèõ óñëîâèé îôîðìëåíèÿ:
• ïðàâèëüíîå è ÷åòêîå çàïîëíåíèå îðè-

ãè íàëüíîãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà èç-
ãîòîâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ 
ìîäåëè, åå ñåðèéíîãî íîìåðà, äàòû 
ïðîäàæè, ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè ôèðìû-
ïðîäàâöà è ïîäïèñè ïðåäñòàâèòåëÿ 
ôèðìû-ïðîäàâöà â ãàðàíòèéíîì òàëî-
íå, ïå÷àòåé íà êàæäîì îòðûâíîì êóïî-
íå, ïîäïèñè ïîêóïàòåëÿ.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé 
ïðàâî íà îòêàç â ãàðàíòèéíîì îáñëó-
æèâàíèè â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ 
âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ, èëè åñëè 
èíôîðìàöèÿ â íèõ áóäåò íåïîëíîé, íå-
ðàçáîð÷èâîé, ïðîòèâîðå÷èâîé.
2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò ïðè ñîáëþäåíèè 
ñëåäóþùèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè:
• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ñòðîãîì ñî-

îòâåòñòâèè  ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëó-
àòàöèè;

• ñîáëþäåíèå ïðàâèë è òðåáîâàíèé 
áåçîïàñ íîñòè.

3. Ãàðàíòèÿ íå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïå-
ðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ÷èñòêó, 
óñòàíîâêó, íàñòðîéêó ïðèáîðà íà äîìó 
ó âëàäåëüöà.
4. Ñëó÷àè, íà êîòîðûå ãàðàíòèÿ íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ:
• ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;
• åñòåñòâåííûé èçíîñ ïðèáîðà;
• íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè 

èëè îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ âëàäåëüöà;
• íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, òðàíñïîðòè-

ðîâêà;
• ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (ìîëíèÿ, ïîæàð, 

íàâîäíåíèå è ò.ï.), à òàêæå äðóãèå ïðè-

÷èíû, íàõîäÿùèåñÿ âíå êîíòðîëÿ ïðî-
äàâöà è èçãîòîâèòåëÿ;

• ïîïàäàíèå âíóòðü ïðèáîðà ïîñòîðîí-
íèõ ïðåäìåòîâ, æèäêîñòåé, íàñåêîìûõ;

• ðåìîíò èëè âíåñåíèå êîíñòðóêòèâíûõ 
èçìåíåíèé íåóïîëíîìî÷åííûìè ëè-
öàìè;

• èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ öåëÿõ (íàãðóçêà ïðåâû-
øàåò óðîâåíü áûòîâîãî ïðèìåíåíèÿ), 
ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà ê ïèòàþùèì 
òåëåêîììóíèêàöèîííûì è êàáåëüíûì 
ñåòÿì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì Ãîñóäàð-
ñòâåííûì òåõíè÷åñêèì ñòàíäàðòàì;

• âûõîä èç ñòðîÿ ïåðå÷èñëåííûõ íèæå 
ïðèíàäëåæíîñòåé èçäåëèÿ, åñëè èõ çà-
ìåíà ïðåäóñìîòðåíà êîíñòðóêöèåé è 
íå ñâÿçàíà ñ ðàçáîðêîé èçäåëèÿ:

à) ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè, ýëåìåíòû ïè-
òàíèÿ (áàòàðåéêè), âíåøíèå áëîêè ïèòà-
íèÿ è çàðÿäíûå óñòðîéñòâà;
á) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû 
(óïàêîâêà, ÷åõëû, ðåìíè, ñóìêè, ñåòêè, 
íîæè, êîëáû, òàðåëêè, ïîäñòàâêè, ðåøåò-
êè, âåðòåëû, øëàíãè, òðóáêè, ùåòêè, íà-
ñàäêè, ïûëåñáîðíèêè, ôèëüòðû, ïîãëî-
òèòåëè çàïàõà);
• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò áàòàðå-

åê, – ðàáîòà ñ íåïîäõîäÿùèìè èëè èñ-
òîùåííûìè áàòàðåéêàìè;

• äëÿ ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò àêêóìó-
ëÿòîðîâ, – ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ, âû-
çâàííûå íàðóøåíèÿìè ïðàâèë çàðÿä-
êè è ïîäçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ.

5. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
èçãîòîâèòåëåì â äîïîëíåíèå ê ïðàâàì 
ïîòðåáèòåëÿ, óñòàíîâëåííûì äåéñòâó-

ÓÂÀÆÀÌÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ!
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þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è íè â êîåé 
ìåðå íå îãðàíè÷èâàåò èõ.
6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòè çà âîçìîæíûé âðåä, ïðÿìî èëè 
êîñâåííî íàíåñåííûé ïðîäóêöèåé 
ÒÌ CENTEK ëþäÿì, äîìàøíèì æèâîòíûì, 
èìóùåñòâó ïîòðåáèòåëÿ è/èëè èíûõ òðå-
òüèõ ëèö â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîèçîøëî â 
ðåçóëüòàòå íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë è óñ-
ëîâèé ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâêè èçäåëèÿ; 
óìûøëåííûõ è/èëè íåîñòîðîæíûõ äåé-
ñòâèé (áåçäåéñòâèé) ïîòðåáèòåëÿ è/èëè 
èíûõ òðåòüèõ ëèö äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ 
íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
7. Ïðè îáðàùåíèè â ñåðâèñíûé öåíòð 
ïðèåì èçäåëèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëü-
êî â ÷èñòîì âèäå (íà ïðèáîðå íå äîëæíî 
áûòü îñòàòêîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïûëè 
è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé).
8. Â òåêñòå è öèôðîâûõ îáîçíà÷åíèÿõ èí-
ñòðóêöèè ìîãóò áûòü äîïóùåíû îïå÷àòêè.

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé 
ïðàâî èçìåíÿòü äèçàéí è õàðàêòåðè-
ñòèêè ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî 
óâåäîìëåíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 10 ëåò ñ äàòû ðåàëèçàöèè êî-
íå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî 
èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî 
ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷å-
ñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà 
ñëóæáû îáðàòèòåñü â àâòîðèçîâàííûé 
ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåêî-
ìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè 
ïðèáîðà.
Äàòà ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ óêàçàíà 
â ñåðèéíîì íîìåðå (2 è 3 çíàêè – ãîä, 
4 è 5 çíàêè – ìåñÿö ïðîèçâîäñòâà). Ñå-
ðèéíûé íîìåð íàõîäèòñÿ íà êîðïóñå 
ïðèáîðà.

Барлық аспаптардың кепілдік мерімі – са-
тып алған күннен бастап 36 ай. Шыға-
рушы осы кепілдік талонымен берілген 
аспаптың ақаусыздығын растайды жəне 
шығарушының кінəсінен болған барлық 
ақаулықтарды тегін жоюға байланысты 
міндеттемелерді өзіне алады.

Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» 
ЖШҚ-ының Краснодар қ. Демус к-сі, 14 
мекенжайында орналасқан автор лан-
дырылған сервистік орталы ғында жүр гізілуі 
мүмкін. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ 

1. Кепілдік келесідей шарттарды орын-
даған жағдайда қолданылады:  
• үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, 

сатыл ған күні көрсетіліп, болған жағ-
дайда сатушы фирманың мөрі жəне 
кепілдік талонындағы сатушы фир-
маның өкілдерінің қолдары, əрбір үзік 
талонында мөрлер, сатып алушының 
қолы қойылып, шығарушының түпнұс-
қалық кепілдік талоны дұрыс жəне 
анық толтырылған.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болма-
ған немесе ондағы ақпараттар толық 
емес, түсініксіз, шындыққа қайшы келе-
тін жағдайда, шығарушы кепілдіктік қыз-

мет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне 
қалдырады. 
2. Кепілдік келесідей пайдалану жағдай-
ларын сақтаған кезде қолданы лады:
• аспапты пайдалану жөніндегі нұсқау-

лыққа қатаң сəйкес қолдану;
• қауіпсіздік қағидалары мен талаптарын 

сақтау.
3. Кепілдікке аспапқа, иесінің үйінде мер-
зімді қызмет көрсету, оны тазалау, ор нату, 
дəлдеу кірмейді.
4. Кепілдіктің қолданылмайтын жағдай-
лары:
• механикалық бұзылулар; 
• аспаптың табиғи тозуы; 

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ! 
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• пайдалану шарттарын сақтамау немесе 
иесінің қате əрекеттері; 

• дұрыс орнатпау, тасымалдамау; 
• апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су 

тасқыны жəне т.с.), сондай-ақ сатушы 
мен шығарушының бақылауынан тыс 
болатын себептер; 

• аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұй ық-
тықтың, жəндіктердің түсуі; 

• өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жа-
сауы немесе құрылыстық өзгерістер жа-
сауы;

• аспапты кəсіби мақсаттарда пайдала-
ну (жүктеме тұрмыстық қолданудың 
дең гейінен асып кетеді), аспапты Мем-
лекеттік техникалық стан дарттарға 
сəй кес келмейтін қуат беруші теле-
ком муникациялық жəне кабельдік же-
лілерге қосу;

• бұйымның төменде көрсетілген құ рал-
жабдықтарының істен шығуы (егер ауы-
стырылуы құрылысымен қара сты рылған 
жəне бұйымды бөл шек теуге қаты сы 
болмаса):

а) қашықтан басқару тетігі, аккуму-
ляторлық батареялар, қуат беру эле мент-
тері (батареялар), сыртқы қуат беру блок-
тары жəне зарядтау құрылғылары;
б) шығыс материалдары мен керек-жра-
қтар (қаптама, қаптар, белбеулер, сөм-
келер, торқапшықтар, пышқтар, кол ба-
лар, тəрелкелер, торлар, шаны шқы лар, 
құбыршектер, түтіктер, щеткалар, сап-
та малар, шаңжинағыштар, сүзгі лер, иіс 
жұтқыштар);
• батареялармен жұмыс жасайтын ас-

пап тар үшін – сəйкес келмейтін немесе 
біткен батареялармен жұмыс; 

• аккумуляторлық батареялармен жұ мыс 
іс тейтін аспаптар үшін – аккуму лятор-
ларды зарядтау қағидаларын бұ зуымен 
орын алған кез келген бұ зылулар.

5. Шығарушы осы кепілдікді қолда ныс-

тағы заңнамамен белгіленген тұты-
нушының құқықтарына қосымша береді 
жəне ешқандай жағдайда ол құқықтарды 
шектемейді. 
6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағи-
далары мен шарттарын сақтамаудың 
нəти жесінде, тұтынушылардың жəне/не-
месе өзге де үшінші тұлғалардың қаса-
қана əрекетінен (əрекетсіздігінен), бой 
бер мейтін күштің салдарынан «Centek» 
ТМ өнімі адамдарға, үй жануарларына, 
тұ ты нушының жəне/немесе өзге үшін ші 
тұлғанының мүлкіне тікелей немесе кел-
тірілген ықтимал зиян келтірілсе, Шыға-
рушы ол үшін жауапкершілік алмайды. 
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде, 
бұйым тек таза күйінде қабылданады 
(аспапта тамақтың қалдықтары, шаң не-
месе басқа ластар болмау керек). 

Шығарушы алдын ала хабарламасыз 
аспаптың дизайнына жəне сипатта-
масына өзгерістер енгізу құқығын 
өзіне қалдырады.

Осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйым 
пайдалану жөніндегі осы нұс қаулық пен 
қолданылатын техникалық стандарттарға 
дəл сəйкестікте қолда нылған жағдайда 
соңғы тұтынушыға сат қан күннен бастап 
10 жылды құрайды. Қолданылу мерзімі 
аяқталғаннан кейін, аспапты одан əрі 
пайдалануға байланысты ұсыныстар алу 
үшін жақын жердегі авторландырылған 
сервистік орталыққа жүгініңіз. 
Бұйымның шығарылған күні сериялық 
нөмірде көрсетілген (2 жəне 3 белгілер – 
шығарылған жылы, 4 жəне 5 белгілер – 
айы). Сериялық номер аспаптың корпу-
сында орналасқан.



ТҰТЫНУШЫЛАРҒА 
АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Безаварийная и долговременная работа кондиционера 
ТМ CENTEK зависит от качественного профессионального 
монтажа.
Установку кондиционера ТМ CENTEK должен производить 
квалифицированный специалист с использованием каче-
ственных расходных материалов и специального оборудо-
вания.  
Экономия средств при установке кондиционера 
ТМ CENTEK может привести к дополнительным рас-
ходам на негарантийный ремонт оборудования или  
к его полной замене.

CENTEK ТМ кондиционерінің апатсыз жəне ұзақ уақыт 
жұмыс істеуі кəсіби сапалы құрастыруға байланысты.  
CENTEK ТМ кондиционерін орнатуды білікті маман сапалы 
шығыс материалдары мен арнайы жабдықты пайдалана 
отырып орындау керек.  
CENTEK ТМ кондиционерін орнату кезінде құралдарды 
үнемдеу жабдықты кепілдіксіз жөндеуге кететін қосымша 
шығындарға немесе  оны толық ауыстыруға əкелуі мүмкін.   




