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OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
TYPE : WALL MOUNTED

The equipment complies with requirements of the Technical
Regulation, in terms of restrictions for the use of certain danger
substances in electrical and electronic equipment.

P/NO : MFL67084201
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Write the model and serial numbers here:
Model #
Serial #
You can find them on a label on the side of each unit.
Dealer's Name
Date Purchased
n Staple your receipt to this page in the event you need it
to prove date of purchase or for warranty issues.

READ THIS MANUAL
Inside you will find many helpful hints on how to use and
maintain your air conditioner properly. Just a little
preventive care on your part can save you a great deal
of time and money over the life of your air conditioner.
You'll find many answers to common problems in the
chart of troubleshooting tips. If you review our chart of
Troubleshooting Tips first, you may not need to call for
service at all.

PRECAUTION
• Contact the authorized service technician for repair or
maintenance of this unit.
• Contact the installer for installation of this unit.
• The air conditioner is not intended for use by young
children or invalids without supervision.
• Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the air conditioner.
• When the power cord is to be replaced, replacement
work shall be performed by authorized personnel only
using only genuine replacement parts.
• Installation work must be performed in accordance
with the National Electric Code by qualified and
authorized personnel only.
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Safety Precautions

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions
must be followed.
n Incorrect operation due to ignoring instruction will cause harm or damage. The seriousness is
classified by the following indications.

WARNING

This symbol indicates the possibility of death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only.

n Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

Be sure not to do.
Be sure to follow the instruction.

WARNING
Plug in the power plug
properly.
• Otherwise, it will cause electric
shock or fire due to heat
generation or electric shock.

Do not operate or stop the
unit by inserting or pulling
out the power plug.
• It will cause electric shock or fire
due to heat generation.

Do not modify power cord
length or share the outlet
with other appliances.

Do not operate with wet
hands or in damp
environment.

• It will cause electric shock or fire
due to heat generation.

• It may cause electric shock.

Always perform grounding
work.
• No grounding may cause electric
shock.

Unplug the unit if strange
sounds, smell, or smoke
comes from it.
• It may cause fire and electric
shock accident.

Do not allow water to run
into electric parts.
• It may cause failure of machine or
electric shock.

Do not use the socket if it is
loose or damaged.
• It may cause fire and electric
shock.

Do not damage or use an
unspecified power cord.
• It will cause electric shock or fire.
• In the supply cord is damaged, it mut be
replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly quallfied person in
order to avoid a hazard. (Y Attachment)

Do not direct airflow at room
occupants only.
• This could damage your health.

Always install air leakage
breaker and a dedicated
switching board.
• No installation may cause fire and
electric shock accident.

Do not open the entrance
during operation.
• It may cause electric shock.
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Safety Precautions

Safety Precautions
Ventilate before operating air conditioner
when gas goes out.
• It may cause explosion, fire and, burn.

Do not disassemble or modify products
randomly.
• It may cause failure and electric shock.

CAUTION
Never touch the metal parts of
the unit when removing the filter.
• They are sharp and may cause
injury.

Do not clean the air
conditioner with water.

Ventilate well when used
together with a stove, etc.

• Water may enter the unit and
degrade the insulation. It may
cause an electric shock.

• An oxygen shortage may occur.

When cleaning the unit, first
make sure the power and
breaker are turned off.

Do not put a pet or house
plant where it will be
exposed to direct air flow.

• Since the fan rotates at high speed
during operation, it may cause injury.

• This could injure the pet or plant.

Stop operation and close the
window in storm or
hurricane.
• Operation with windows opened
may cause wetting of indoor and
soaking of household furniture.

Do not place obstacles
around the absorption inlet
or instead of blowing-out
inlet.

Hold the plug by the head of
the power plug when taking
it out.
• It may cause electric shock and
damage.

Ensure that an installation
console of the outdoor
appliance is not damaged due
to the use for a long time.

Do not use appliance for special
purpose such as animals or
vegetables, precision machine,
or conservation of art articles.
• It may cause damage of animals
or vegetables or loss of property.

Turn off the main power
switch when not using it for
a long time.
• It may cause failure of product or
fire.

Always insert the filters
securely. Clean it once every
two weeks.

• It may cause failure of appliance or
accident.

• If leaving appliance damaged,
there is concern of damage due to
the falling of product.

Do not use strong detergent
such as wax or thinner but
use a soft cloth.

Do not place heavy object
on the power cord and take
care so that the cord should
not be pressed.

• Appearance may be deteriorated
due to change of product color or
scratching of its surface.

• There is danger of fire or electric
shock.

• It contains contaminants and will
make you sick.

If water enters the product,
turn the power switch of the
main body of appliance off.
After taking the power-plug
out from the socket, contact
with the service center.

If you eat the liquid from the
batteries, brush your teeth
and see doctor. Do not use
the remote if the batteries
have leaked.

Use caution when
unpacking and installing.
Sharp edges could cause
injury.

• Operation without filters may
cause failure.

Do not drink water drained
from air conditioner.

• The chemicals in batteries could
cause burns or other health
hazards.
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Prior to operation
Preparing for operation
1. Contact an installation specialist for installation.
2. Plug in the power plug properly.
3. Use a dedicated circuit.
4. Do not use an extension cord.
5. Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.
6. If the cord/plug is damaged, replace it with only an authorized replacement part.

Usage
1. Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health.
Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or
other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices,
food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and maintenance
1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling
sharp metal edges.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation,
leading to possible electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at
a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unitʼs power is accidentally
triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service
For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Symbols Used in this Manual
This symbol alerts you to the risk of electric shock.
This symbol alerts you to hazards that could cause harm to the
air conditioner.
NOTICE

This symbol indicates special notes.
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Operating Instructions
Remote Controller
Remove the battery cover by pulling it according to
the arrow direction.
Insert new batteries making sure that the (+) and (-)
of battery are installed correctly.
Reattach the cover by sliding it back into position.
NOTICE Use 2 AAA(1.5volt) batteries. Do not use
rechargeable batteries.

Storage and Tips For Using the Remote Control
• The remote control may be stored mounted on a wall.

• To operate the room air conditioner, aim the remote
control at the signal receptor.

Signal Receptor
Receives the signals from the remote controller.
(Signal receiving sound:two short beeps or one long beep.)

Operation Indication Lamps
On/Off

: Lights up during the system operation.

Defrost Mode : Lights up during Defrost Mode or *Hot Start operation.
(Heat pump model only)
OUT
DOOR

Outdoor Unit : Lights up during outdoor unit operation.
Operation
(Cooling model only)

Signal
receptor
Operation indication lamps

*Hot Start operation: Stops the indoor fan in Heating Operation to prevent cold air from blowing out from unit.
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Remote Control Operation
The remote control transmits the signals to the system.

TEMP.
OFF

TIME

hr.

1

OPERATION DISPLAY
Displays the operation conditions.

2

CHAOS SWING BUTTON
Used to stop or start louver movement and
set the desired up/down airflow direction.

3

OPERATION MODE SELECTION
BUTTON
Used to select the operation mode.

4

OFF TIMER BUTTON
Used to set the time of stopping operation.

5

START/STOP BUTTON
Operation starts when this button is
pressed, and stops when the button is
pressed again.

6

ROOM TEMPERATURE SETTING
BUTTONS

7

INDOOR FAN SPEED SELECTION
BUTTON

8

JET COOL
Used to start or stop the speed cooling.
(Speed cooling operates super high fan
speed in cooling mode.)

1

3

4

8

2

7

5
6

(1) Operation Mode
Cooling Operation

Cooling Operation
Healthy Dehumidifacation Operation

Healthy Dehumidifacation Operation
(Cooling Model)

Heating Operation
(Heat pump Model)

(2) Operation Procedure

1st

Start/Stop Button

2nd

Operation Mode Selection Button

3rd

Room Temperature Setting Button

4th

Indoor Fan Speed Selection Button

TEMP.
OFF

TIME

hr.

2

4

1
3
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Cooling Operation
Healthy Dehumidification Operation Mode
This mode dehumidifies
without overcooling.

1

Press the Start/Stop Button.
ep
, Be

Beep

2

Select Cooling Operation.
Press the Operation Mode Selection Button.
Each time the button is pressed, the operation mode is shifted in the arrow direction.
TEMP.
OFF

TIME

TEMP.

TEMP.
OFF

hr.

Cooling

TEMP.
OFF

TIME

TIME

OFF

hr.

Healthy
Dehumidification

TIME

hr.

Heating
(Heat pump model only)

hr.

TEMP.
OFF

TIME

hr.

Cooling

3

OFF

TIME

hr.

Healthy
Dehumidification

Set the temperature lower than the room temperature.
• The temperature can be set within a range of 18°C ~ 30°C
by 1°C .
TEMP.
OFF

4

TEMP.

TIME

To raise the temperature

hr.

Set the fan speed.
• Select the fan speed in four steps-low, medium, high or CHAOS.
• Each time the button is pressed,
the fan speed mode is shifted.
TEMP.
• The display shows high fan
OFF TIME
hr.
speed.

Natural wind by the CHAOS logic
For more fresh feeling than other fan speed, press the Indoor Fan Speed Selector and set to
CHAOS mode. In this mode, the wind blows like natural breeze by automatically changing fan
speed according to the CHAOS logic.
During Healthy Dehumidification Operation:
If you select the dehumidification mode on the operation selection button, the airconditioner starts to run the
dehumidification function, automatically setting the room temp. and airflow volume to the best condition for
dehumidification based on the sensed current room temp.
In this case, however, the setting temp. is not displayed in the remote control and you are not able to control the
room temp. either.
During the healthy dehumidification function, the airflow volume is automatically set according to the
optimization algorithm responding to the current room temp. status and makes the room condition healthy and
comfortable even in the high humidity season.

8 Room Air Conditioner

Operating Instructions
ENGLISH

Heating Operation(Heat pump model only)

1

Press the Start/Stop button.
The unit will respond with
a beep.

2

To select Heating Operation, press the Operation Mode
Selection button.
Each time the button is pressed, the operation mode is
shifted in the direction of the arrow.

TEMP.
OFF

TIME

TEMP.

hr.

OFF

TIME

hr.

Cooling

3

OFF

TIME

OFF

hr.

Healthy
Dehumidification

TIME

hr.

Heating
(Heat pump model only)

Set the temperature higher than the room temperature.
The temperature can be set within a range of 16°C~30°C in
1°C increments.
TEMP.
OFF

4

TEMP.

TEMP.

TIME

hr.

To raise the temperature

To lower the temperature

Set the fan speed again with the door of the
remote control still closed. You can select
the fan speed in four steps–low, medium,
high, or CHAOS. Each time the button is
pressed, the fan speed mode is shifted.

Timer control Setting
OFF TIMER CONTROL SETTING
Press the OFF Time Button.
TEMP.
OFF

TIME

hr.

p

, Bee

Beep

1. Press the OFF Time Button.
2. Check the OFF Time LED of the room air conditioner.
3. The Timer is programmed by 1 hour each
pressing the OFF Time button from 1 hour to 7 hours.
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Jet Cool Operation

TEMP.
OFF

TIME

1

Press the Start/Stop button.
The unit will respond with a beep.

2

Press the Jet Cool button to operate the
speed cooling mode and the unit will
operate in super high fan speed on cooling
mode for 30 minutes.

3

To cancel the Jet Cool mode, press the Jet Cool button
again or the fan speed button or the room temperature
setting button and the unit will operate in high fan speed on
cooling mode.

hr.

or

or

or

NOTICE
During the JET COOL function at any moment, the A/C starts to blow the cool air at
extremely high speed for 30 minutes setting the room temp. automatically to 18°C. It is
especially used to cool the room temp. in the shortest time in a hot summer.
In heat pump mode the JET COOL function is not available.
In order to return to the normal cooling mode from the JET COOL mode, you just press
either the operation mode selection button, airflow volume selection or temp. setting button
or the JET COOL button again.
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CHAOS
automatically based on the CHAOS algorithm to
distribute the air in the room evenly and at the
same time to make the human body feel most
comfortable, as if enjoying a natural breeze.

Maintenance and Service

Maintenance and Service
CAUTION: Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Indoor Unit
Grille, Case, and Remote Control
o Turn the system off before cleaning. To clean, wipe
with a soft, dry cloth. Do not use bleach or
abrasives.
NOTICE
Supply power must be disconnected before cleaning
the indoor unit.

Air inlet vent Air outlet vent
Vertical louver

o Never use any of the followings:
• Water hotter than 40°C
Could cause deformation and/or
discoloration.
• Volatile substances
Could damage the surfaces of the air
conditioner.

Powd
er

Air filters
(behind front panel)

Gasoline

Horizontal louver

AIR FILTERS
The air filters behind the front grille should be checked
and cleaned once every 2 weeks or more often if
neccessary.

Lift the front access panel and pull the filter tab
slightly forward to remove the filter.
Clean the filter with a vacuum or warm, soapy
water.
• If dirt is conspicuous, wash with a solution
of detergent in lukewarm water.
• If hot water (40°C or more) is used, it may
be deformed.
After washing with water, dry well in the shade.
Re-install the air filter.

Outdoor Unit
The heat exchanger coils and panel vents of the outdoor unit
should be checked regularly. If clogged with dirt or soot, the
heat exchanger and panel vents may be professionally steam
(Side)
Air intake
cleaned.

(Rear)
Piping

vents

NOTICE Dirty or clogged coils will reduce the
operating efficiency of the system and cause Air outlet
higher operating costs.
vents

Drain Hose

(Rear)
(Rear)
Air intake vents

(Side)

Air outlet vents
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Piping
Drain Hose

Air intake
vents

(Side)
Piping
Drain Hose

Air outlet
vents

Maintenance and Service

When air conditioner is not going to be
used for a long time.

When the air conditioner is to be used again.

Turn off the circuit breaker, and disconnect
the plug.

Clean the air filter and install it in the indoor
unit.
(Refer to page 12 for cleaning filters.)

CAUTION
CAUTION
Turn off the circuit breaker when the air conditioner
is not going to be used for a long time.
Dirt may collect and may cause a fire.

Remove the batteries from the remote
control.

Check that the air inlet and outlet of the
indoor/outdoor unit are not blocked.

Operation Tips
Do not overcool the room.

Keep blinds or curtains
closed.

Keep the room temperature
uniform.

This is not good for the health
and wastes electricity.

Do not let direct sunshine enter
the room when the air
conditioner is in operation.

Adjust the vertical and
horizontal airflow direction to
ensure a uniform temperature
in the room.

Make sure that the doors
and windows are shut tight.

Clean the air filter regularly.

Ventilate the room
occasionally.

Avoid opening doors and
windows as much as possible
to keep the cool air in the room.

Blockages in the air filter
reduce the airflow and lower
cooling and dehumidifying
effects. Clean at least once
every two weeks.

Since windows are kept closed,
it is a good idea to open them
and ventilate the room now and
then.
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When the air conditioner is not going to be used for a long time.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР
Прочитайте внимательно руководство перед использованием и
сохраните его для последующего использования.
НАПЕЧАТАТЬ : WALL MOUNTED
Оборудование соответствует требованиям технического регламента,
в условиях ограничений на использование определенных опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании.
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ÇÔË¯ËÚÂ ÌÓÏÂ‡ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒÂËË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡:
çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ
çÓÏÂ‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Ì‡ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÒÚÂÌÍÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
ç‡Á‚‡ÌËÂ Ï‡„‡ÁËÌ‡
Ñ‡Ú‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ
n èËÍÂÔËÚÂ ˜ÂÍ Í ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È, ÂÒÎË ÓÌ
ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒﬂ ‚‡Ï Í‡Í ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÍÛÔÍË ÔË
ÚÂ·Ó‚‡ÌËË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ „‡‡ÌÚËÈÌ˚ı Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.

éáçÄäéåúíÖëú ë
àçëíêìäñàÖâ
Ç ÌÂÈ ‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ë ÛıÓ‰Â Á‡ ÌËÏ. çÂÍÓÚÓ˚Â ÏÂ˚
ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ÂÏﬂ Ë
‰ÂÌ¸„Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
Ç ËÌÒÚÛÍˆËË Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÊËÚÒﬂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ Ë ÒÔÓÒÓ·˚ Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËﬂ. ÖÒÎË ‚˚
ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÂÒ¸ Ò ‡Á‰ÂÎÓÏ ìÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ,
‚ËÁËÚ‡ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸.

éëíéêéÜçé
• èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÂÏÓÌÚ‡ ËÎË
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔË„Î‡ÒËÚÂ
ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡.
• èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔË„Î‡ÒËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡
ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.
• çÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÈÚÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ‰ÂÚﬂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÏÓ˘Ì˚Ï
ËÎË ·ÓÎ¸Ì˚Ï Î˛‰ﬂÏ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ.
• èËÒÏ‡ÚË‚‡ÈÚÂ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË: ÓÌË ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Ë„‡Ú¸ Ò
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ.
• Ç ÚÂı ÒÎÛ˜‡ﬂı, ÍÓ„‰‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ Á‡ÏÂÌÂ
¯ÌÛ‡, ÂÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË.
• ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË Ì‡ÔﬂÊÂÌËﬂ.

2 Å˚ÚÓ‚ÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

íÂıÌËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

íÂıÌËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

ÇçàåÄçàÖ

ùÚÓÚ ÁÌ‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÂ¸ﬁÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ Ë
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îﬂ ÊËÁÌË.

éëíéêéÜçé ùÚÓÚ ÁÌ‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÓÏÍË ÔË·Ó‡.
n áÌ‡˜ÂÌËﬂ ÒËÏ‚ÓÎÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒﬂ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, Ó·˙ﬂÒÌÂÌ˚ ÌËÊÂ.

ùÚÓ„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ.
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËË.

ÇçàåÄçàÖ
è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‚ËÎÍÛ.

çÂ ÛÍÓ‡˜Ë‚‡ÈÚÂ Ë ÌÂ Û‰ÎËÌﬂÈÚÂ
ÒÂÚÂ‚ÓÈ ¯ÌÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡Á‚ÂÚ‚ËÚÂÎË ÔËÚ‡ÌËﬂ
(ÚÓÈÌËÍË Ë Ú.‰.).

àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó
¯ÌÛ‡ Ë ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ¯ÌÛ,
ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó
ÔË·Ó‡.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ
ËÎË ÔÓÊ‡Û, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÏÛ
ÔÂÂ„Â‚ÓÏ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË ÔÓÊ‡Û.
• ÖÒÎË ¯ÌÛ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ, ‰Îﬂ Â„Ó
Á‡ÏÂÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡. (ëÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÚËÔ‡ Y.)

é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÁÂÏÎËÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸,
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡˛˘ËÈ ÛÚÂ˜ÍÛ
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ˘ËÚ.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ
ËÎË ÔÎÓıÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÓÈ
ÓÁÂÚÍË Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒﬂ.

• éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡ÁÂÏÎÂÌËﬂ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

• éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎﬂ
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË ÔÓÊ‡Û.

• êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË
ÔÓÊ‡.

çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ Ë ÌÂ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÔË·Ó, ‚ÒÚ‡‚Îﬂﬂ
ËÎË ‚˚ÌËÏ‡ﬂ ‚ËÎÍÛ ËÁ
ÓÁÂÚÍË.

çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËﬂ
‚Ó‰˚ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ˜‡ÒÚË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
ÏÓÍ˚ÏË ÛÍ‡ÏË ËÎË ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸˛.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË
ÔÓÊ‡Û, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÏÛ ÔÂÂ„Â‚ÓÏ.

• ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ËÎË ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

çÂ Ì‡Ô‡‚ÎﬂÈÚÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È
ÔÓÚÓÍ Ì‡ Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Î˛‰ÂÈ.

èË ÔÓﬂ‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚÓÓÌÌËı
Á‚ÛÍÓ‚, Á‡Ô‡ı‡ ËÎË ‰˚Ï‡
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.

çÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ˚.

• ùÚËÏ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛.

• èÓ‰Ó·Ì˚Â ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÏÓ„ÛÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË ÔÓÊ‡Û.

• It may cause electric shock.

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ¯ÚÂÔÒÂÎ¸ÌÓÈ
‚ËÎÍË Í ÒÂÚË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ËÎË ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛,
‚˚Á‚‡ÌÌÓÏÛ ÔÂÂ„Â‚ÓÏ.
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êìëëäàâ üáõä

ÑÎﬂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ Û˘Â·‡ Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛ Ë Á‰ÓÓ‚¸˛ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ˜Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊÂ ÛÍ‡Á‡ÌËﬂÏ.
n ë·ÓË ‚ ‡·ÓÚÂ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔË‚Â‰ÛÚ Í Û˘Â·Û ‰Îﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ ËÎË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ëÚÂÔÂÌ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛ˛ÚÒﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:

íÂıÌËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‚ÂÚËÚ¸ ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

çÂ ‡Á·Ë‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Ë ÌÂ ‚ÌÓÒËÚÂ
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Â„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚Á˚‚Û, ÔÓÊ‡Û ËÎË
ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ÓÊÓ„Ó‚.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÚÍ‡ÁÛ ÔË·Ó‡ Ë
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

éëíéêéÜçé
ÇÂÏﬂ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚ÂﬂÈÚÂ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ
˜ÚÓ·˚ Û·Â‰ËÚ¸Òﬂ, ˜ÚÓ Á‡ ‚ÂÏﬂ ÒÎÛÊ·˚ Ò
ÌÂÈ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ.

ê‡ÒÔ‡ÍÓ‚˚‚‡ÈÚÂ Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, ÒÓ·Î˛‰‡ﬂ
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸. éÒÚ˚Â Í‡ﬂ ÏÓ„ÛÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ.

• ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï Ú‡‚Ï‡Ï.
çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‚Ó‰Û ‰Îﬂ ˜ËÒÚÍË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

• ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚ¸ Ë Ì‡Û¯ËÚ¸
ËÁÓÎﬂˆË˛. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.
çÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚÂ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı
Ë ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËﬂ ÔﬂÏÓÏÛ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÔÓÚÓÍÓ‚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÁ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Í‡Ò‡ÈÚÂÒ¸
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
ÔË Á‡ÏÂÌÂ ÙËÎ¸Ú‡.
• àı ÓÒÚ˚Â ÍÓÏÍË ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸
ÔË˜ËÌÓÈ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚.

èË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
Ó˜ËÒÚËÚÂÎﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë, Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÎËÚ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜¸ÚÂ ıÓÓ¯Û˛
‚ÂÌÚËÎﬂˆË˛.
• àÌ‡˜Â ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡.

èÂÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ÍÌÓÔÍ‡ ÒÂÚ¸ Ë
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ˚.
• ãÓÔ‡ÒÚË ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚‡˘‡˛ÚÒﬂ Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ Ë ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÌÂÒÚË
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ú‡‚Ï˚.

çÂ ÔÓÏÂ˘‡ÈÚÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‡ÒÚÂÌËﬂ,
‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ ËÎË
ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡.

ÇÓ ‚ÂÏﬂ „ÓÁ˚ ËÎË ·ÛË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ÓÍÌ‡ Ë
‚˚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í „Ë·ÂÎË
ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‡ÒÚÂÌËÈ Ë ÔÓ˜Â
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

• ê‡·ÓÚ‡ ÔË ÓÚÍ˚Ú˚ı ÓÍÌ‡ı ÔË‚Ó‰ËÚ
Í ÔÓﬂ‚ÎÂÌË˛ Ò˚ÓÒÚË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ë
‡Á·˚Á„Ë‚‡ÌË˛ ‚Ó‰˚ Ì‡ ÏÂ·ÂÎ¸.

èË ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÓÚ
ÒÂÚË ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ.

éÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡,
ÂÒÎË ÓÌ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏﬂ.

çÂ Á‡ÒÎÓÌﬂÈÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏË
ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË ‚ıÓ‰ÌÓÂ Ë ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ ‰Îﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡.

• çÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

• Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡ÂÚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ, Ú‡ÍÊÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Û„ÓÁ‡ ÔÓÊ‡‡.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
Ú‡‚Ï‡Ï.

ç‡‰ﬁÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ÙËÎ¸Ú˚.
îËÎ¸Ú ÔÓ˜Ë˘‡˛Ú Í‡Ê‰˚Â ‰‚Â
ÌÂ‰ÂÎË.

çÂ ÔËÏÂÌﬂÈÚÂ ‰Îﬂ ˜ËÒÚÍË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Â‰ÍËı ÏÓ˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ïﬂ„ÍÛ˛ ÚÍ‡Ì¸.

çÂ ÔÓÏÂ˘‡ÈÚÂ Ì‡ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ¯ÌÛ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÚﬂÊÂÎ˚ı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚,
ÌÂ ÔÂÂÊËÏ‡ÈÚÂ Â„Ó.

• ê‡·ÓÚ‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ·ÂÁ ÙËÎ¸Ú‡
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ‡‰‡
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂÏ.

• àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ Ë
‡·‡ÁË‚Ó‚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ˆ‚ÂÚ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ËÎË ÔË‚ÂÒÚË Í
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ ˆ‡‡ÔËÌ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËﬂ ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.

çÂ ÛÔÓÚÂ·ÎﬂÈÚÂ ‚Ó‰Û, ÒÎËÚÛ˛ ËÁ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

ÖÒÎË ‚ÌÛÚ¸ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔÓÔ‡Î‡ ‚Ó‰‡,
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ. Ç˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ
ÓÁÂÚÍË Ë ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ„ÎÓÚËÎË ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ËÁ
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌËﬂ, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÁÛ·˚ Ë
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡˜Û. çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
˝ÎÂÏÂÌÚ ÔËÚ‡ÌËﬂ, ÂÒÎË ‚ ÌÂÏ
ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÂ˜Í‡.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÊË‚ÓÚÌ˚Ï Ë
‡ÒÚÂÌËﬂÏ.

• Ç ‚Ó‰Â ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
‚Â‰Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.

4 Å˚ÚÓ‚ÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

• ïËÏË˜ÂÒÍËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒﬂ
‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ı ÔËÚ‡ÌËﬂ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
ÓÊÓ„Ë Ë ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ‰Îﬂ
Á‰ÓÓ‚¸ﬂ.

èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚

èÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
2. è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‚ËÎÍÛ.
3. èÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Í ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÎËÌËË ÔËÚ‡ÌËﬂ.
4. çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
5. çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ/‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÔÓÒÚ˚Ï ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ/ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚ËÎÍË
ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
6. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ ¯ÌÛ‡ ËÎË ‚ËÎÍË Á‡ÏÂÌﬂÈÚÂ Ëı ÚÓÎ¸ÍÓ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ÏË Á‡Ô‡ÒÌ˚ÏË
˜‡ÒÚﬂÏË.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ
1. ÇÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔﬂÏÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Â‰ÌÓ ‰Îﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ.
ëÎÂ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë, ÊË‚ÓÚÌ˚Â ËÎË ‡ÒÚÂÌËﬂ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÎË Ì‡‰ÓÎ„Ó ÔÓ‰ ÔﬂÏÓÈ ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÁ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
2. ÑÎﬂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËﬂ ÌÂı‚‡ÚÍË ÍËÒÎÓÓ‰‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ë ÍÛıÓÌÌÓÈ ÔÎËÚ˚ ËÎË ‰Û„Ëı Ì‡„Â‚‡˛˘Ëı ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸.
3. çÂ ÔËÏÂÌﬂÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÌÂ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ (ÔËÏÂ: ı‡ÌÂÌËÂ ÚÓ˜Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚, ÔË˘Ë,
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ‡ÒÚÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡). èÓ‰Ó·ÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ËÏ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸.

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ
1. çÂ Í‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔË Û‰‡ÎÂÌËË ÙËÎ¸Ú‡. åÓÊÌÓ
ÔÓÂÁ‡Ú¸Òﬂ Ó· ÓÒÚ˚Â Í‡ﬂ.
2. çÂ ÔÓÚË‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ËÁÌÛÚË ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ‚Ó‰Â ÚﬂÔÍÓÈ. ÇÓ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
ËÁÓÎﬂˆË˛ Ë ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.
3. èÂÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ. ãÓÔ‡ÒÚË ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡
‚‡˘‡˛ÚÒﬂ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛. ÖÒÎË ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ Ì‡˜ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ˜ËÒÚÍË
‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚ÏÂ.

é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
êÂÏÓÌÚ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂ˛Ú Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚.

èÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ì‡ÒÚÓﬂ˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛.
Ñ‡ÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ËÒÍ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ.
Ñ‡ÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ËÒÍ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
èêàåÖóÄçàÖ

Ñ‡ÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÓÒÓ·˚Â ÔÓÏÂÚÍË.
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 5
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1. ÑÎﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ‚˚ÁÓ‚ËÚÂ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ëÌËÏËÚÂ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂÍ‡ ‰Îﬂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËﬂ,
Ò‰‚ËÌÛ‚ ÂÂ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË.
ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ÌÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËﬂ, ÒÓ·Î˛‰‡ﬂ
ÔÓÎﬂÌÓÒÚ¸ (+) Ë (-).
á‡ÍÓÈÚÂ ÓÚÒÂÍ ‰Îﬂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËﬂ,
Á‡‰‚ËÌÛ‚ Í˚¯ÍÛ ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

èêàåÖóÄçàÖ àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ 2 ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌËﬂ

ÚËÔ‡ AAA (1,5 ‚ÓÎ¸Ú). çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚÓ˚.

ï‡ÌÂÌËÂ Ë ÒÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÔÛÎ¸Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
• èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÏÓÊÌÓ
ı‡ÌËÚ¸ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÒÚÂÌÂ.

• èË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ·˚ÚÓ‚˚Ï ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡Ô‡‚ÎﬂÈÚÂ ÔÛÎ¸Ú Ñì Ì‡ ÔËÂÏÌËÍ
ÒË„Ì‡ÎÓ‚.

èËÂÏÌËÍ ÒË„Ì‡ÎÓ‚
èËÌËÏ‡ÂÚ ÒË„Ì‡Î˚ Ò ÔÛÎ¸Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
(èÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔËÂÏ‡: ‰‚‡ ÍÓÓÚÍËı ÒË„Ì‡Î‡ ËÎË Ó‰ËÌ ‰ÎËÌÌ˚È.)

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ‡·ÓÚ˚
ÇÍÎ/Ç˚ÍÎ:

ë‚ÂÚËÚÒﬂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÏÓ‰ÛÎ¸

á‡ÊË„‡ÂÚÒﬂ ‚ ÂÊËÏ‡ı ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËﬂ ËÎË
*HOT START OPERATION (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ
Â‚ÂÒË‚ÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡)
èËÂÏÌËÍ

OUT
DOOR

ê‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ÛÊÌ˚È ÏÓ‰ÛÎ¸ : ë‚ÂÚËÚÒﬂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‡·ÓÚ˚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ. ÒË„Ì‡ÎÓ‚
àÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ‡·ÓÚ˚
(íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÏÓ‰ÂÎË)

*Hot Start operation: éÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÂÊËÏ‡ Ó·Ó„Â‚‡ ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ
ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

6 Å˚ÚÓ‚ÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔÂÂ‰‡ÂÚ ÒË„Ì‡Î˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÛ.

OFF

TIME

ÑàëèãÖâ èìãúíÄ ÑàëíÄçñàéççéÉé
ìèêÄÇãÖçàü
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

2

äçéèäÄ êÖÜàåÄ ëãìóÄâçéÉé óÖêÖÑéÇÄçàü
çÄèêÄÇãÖçàü èéíéäÄ – «ïÄéë»
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ
‰‚ËÊÂÌËﬂ Á‡ÒÎÓÌÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ÔÓÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.

3

äçéèäÄ ÇõÅéêÄ êÖÜàåÄ êÄÅéíõ
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚.

4

äçéèäÄ íÄâåÖêÄ
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

5

äçéèäÄ èìëä/ëíéè
äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Ë ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔË
ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË.

6

äçéèäà ìëíÄçéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ÇéáÑìïÄ Ç äéåçÄíÖ

7

äçéèäÄ ìëíÄçéÇäà ëäéêéëíà
ÇêÄôÖçàü ÇÖçíàãüíéêÄ ÇçìíêÖççÖÉé
åéÑìãü

1
hr.

3

4

8

2

7

5
6

8
(1) êÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚

ìëäéêÖççéÖ éïãÄÜÑÖçàÖ
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ
ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ. (Ç˚·Ó ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ/Ó·Ó„Â‚‡ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ
Ì‡ Ò‚Âı‚˚ÒÓÍËÂ Ó·ÓÓÚ˚.)

êÂÊËÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ

êÂÊËÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ
éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡
(éıÎ‡Ê‰‡˛˘‡ﬂ ÏÓ‰ÂÎ¸)

é·Ó„Â‚
(åÓ‰ÂÎ¸ Ò ÚÂÔÎÓ‚˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ)

(2) èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

ÇÓÔÂ‚˚ı

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

TEMP.
OFF

ÇÓ‚ÚÓ˚ı

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

ÇÚÂÚ¸Ëı

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

Ç˜ÂÚ‚ÂÚ˚ı

äÌÓÔÍ‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ

TIME

hr.

2

4

1
3
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TEMP.

1

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

êÂÊËÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ
êÂÊËÏ ÓÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘Â„Ó ÓÒÛ¯ÂÌËﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡
Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸
‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÓÌËÊ‡ÂÚÒﬂ ·ÂÁ Â„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ.

1

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÇÍÎ./Ç˚ÍÎ.
p
, Bee
Beep

2

Ç˚·ÂËÚÂ ÂÊËÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚.
èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÂÊËÏ ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ
ÒÚÂÎÍ‡ÏË.
TEMP.
OFF

TIME

TEMP.
OFF

hr.

éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ

TEMP.
OFF

TIME

TIME

TEMP.
OFF

hr.

éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ
ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

TIME

hr.

é·Ó„Â‚
(ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÎË Ò
ÚÂÔÎÓ‚˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ)

hr.

TEMP.
OFF

TIME

hr.

éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ

3

OFF

TIME

hr.

éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ
ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊÂ ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ.
• åÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 18°ë ‰Ó
30°ë Ò ¯‡„ÓÏ ‚ 1°ë.
TEMP.
OFF

4

TEMP.

TIME

ì‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ

hr.

ìÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ

Ç˚·ÂËÚÂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡.
• àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‰Îﬂ ‚˚·Ó‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÒÍÓÓÒÚÂÈ – ÌËÁÍÓÈ, ÒÂ‰ÌÂÈ, ‚˚ÒÓÍÓÈ ËÎË
èêéàáÇéãúçéâ.
• èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËﬂ
TEMP.
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ËÁÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒÚÂÎÍË.
OFF TIME hr.
• ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸.

èËÓ‰Ì˚È ‚ÂÚÂ, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚È ÒıÂÏÓÈ CHAOS logic
o ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÍÌÓÔÍÓÈ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÂÊËÏ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡, “CHAOS”. Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÓÚÓÍ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔËÓ‰ÌÓÏÛ ·ËÁÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÏÂÌ˚ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËﬂ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÒıÂÏ˚ CHAOS logic.
éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡
o ÖÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÌÓÔÍÓÈ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ÓÒÛ¯ÂÌËﬂ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚÒﬂ ÙÛÌÍˆËﬂ
ÓÒÛ¯ÂÌËﬂ. éÔÂ‰ÂÎË‚ ÚÂÍÛ˘Û˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔË‚Â‰ÂÚ Âﬁ Ë Ó·˙ÂÏ
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ Í Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÏÛ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ ÔÛÎ¸ÚÂ Ñì ËÎË Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
o èË ‡·ÓÚÂ ÙÛÌÍˆËË ÓÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘Â„Ó ÓÒÛ¯ÂÌËﬂ Ó·˙ÂÏ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. éÔÚËÏËÁËÛ˛˘ËÈ ‡Î„ÓËÚÏ, ÍÓÚÓ˚È ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡,
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ ÍÓÏÙÓÚÌÓ Ë ·˚Ú¸ Á‰ÓÓ‚˚Ï, Í‡Í ·˚ ‚˚ÒÓÍ‡ ÌË ·˚Î‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
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ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

é·Ó„Â‚ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÚÂÔÎÓ‚˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ)
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ èÛÒÍ/ëÚÓÔ
äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚˚‰‡ÒÚ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
ÒË„Ì‡Î.

2

ç‡ÊËÏ‡ﬂ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÂÊËÏ Ó·Ó„Â‚‡.
èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ËÁÏÂÌﬂÂÚÒﬂ
Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÒÚÂÎÍÓÈ.

TEMP.
OFF

TIME

êìëëäàâ üáõä

1

hr.

TEMP.
OFF

TIME

OFF

hr.

éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ

3

TEMP.
TIME

OFF

TIME

hr.

é·Ó„Â‚
éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ
ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÏÓ‰ÂÎË Ò
ÚÂÔÎÓ‚˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ)

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚˚¯Â ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ.
åÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 16°ë ‰Ó
30°ë Ò ¯‡„ÓÏ ‚ 1°ë.
TEMP.
OFF

4

hr.

TEMP.

TIME

hr.

ì‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ

ìÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ

á‡Í˚‚ Í˚¯ÍÛ ÔÛÎ¸Ú‡ Ñì, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚ÂÌÚËÎﬂˆËË. åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ˜ÂÚ˚Âı ÒÍÓÓÒÚÂÈ –
ÌËÁÍÛ˛, ÒÂ‰Ì˛˛, ‚˚ÒÓÍÛ˛ ËÎË èêéàáÇéãúçìû. èË
Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ÂÊËÏ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ËÁÏÂÌﬂÂÚÒﬂ Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÒÚÂÎÍÓÈ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ú‡ÈÏÂ‡
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ú‡ÈÏÂ‡
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ OFF Time.
TEMP.
OFF

TIME

hr.

„Ì‡Î‡
Ó‚˚ı ÒË
Ñ‚‡ Á‚ÛÍ

1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ OFF Time.
2. èÓ‚Â¸ÚÂ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Ú‡ÈÏÂ‡ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ÏÓ‰ÛÎÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
3. ÇÂÏﬂ Ì‡ Ú‡ÈÏÂÂ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 1 ‰Ó 7 ˜‡ÒÓ‚. ä‡Ê‰ÓÂ
Ì‡Ê‡ÚËÂ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÂÏﬂ Ì‡ 1 ˜‡Ò.
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ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

êÂÊËÏ ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ

TEMP.
OFF

TIME

1

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ èÛÒÍ/ëÚÓÔ
äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚˚‰‡ÒÚ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
ÒË„Ì‡Î.

2

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ, Ë ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ·Û‰ÂÚ 30
ÏËÌÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÏ ÂÊËÏÂ
ÒÓ Ò‚Âı‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡.

3

óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ,
Ì‡ÊÏËÚÂ Â˘Â ‡Á ÍÌÓÔÍÛ Jet Cool ËÎË Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ
‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ
ÔÂÂÈ‰ÂÚ ‚ ÂÊËÏ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡.

hr.

àãà

àãà

àãà

èêàåÖóÄçàÖ
o Ç ÂÊËÏÂ ìëäéêÖççéÉé éïãÄÜÑÖçàü ËÁ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 ÏËÌÛÚ Ë‰ÂÚ
ÒËÎ¸Ì˚È ÔÓÚÓÍ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÓÍ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 18°C.
ùÚÓÚ ÂÊËÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÎÂÚÓÏ ‰Îﬂ ·˚ÒÚÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.
Ç ÂÊËÏÂ Ó·Ó„Â‚‡ Ë ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ÂÊËÏÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ìëäéêÖççéÉé éïãÄÜÑÖçàü
ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ.
o óÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË ËÁ ÂÊËÏ‡ ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ ‚ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ËÈ ÂÊËÏ,
Ì‡ÊÏËÚÂ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡ ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚, ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡,
ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ËÎË Â˘Â ‡Á ÍÌÓÔÍÛ ÛÒÍÓÂÌÌÓ„Ó
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ.
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ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË

1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ èÛÒÍ/ëÚÓÔ ‰Îﬂ Á‡ÔÛÒÍ‡
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
2. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ, Ë Ê‡Î˛ÁË Ì‡˜ÌÛÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚‚Âı Ë ‚ÌËÁ. ÑÎﬂ
ÙËÍÒ‡ˆËË ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı Ê‡Î˛ÁË
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ Chaos Swing Â˘Â ‡Á.

èêàåÖóÄçàÖ
o èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË CHAOS swing Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
·Û‰ÂÚ ËÁÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‡Î„ÓËÚÏ‡ CHAOS. ÇÓÁ‰Ûı ·Û‰ÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎﬂÚ¸Òﬂ ÔÓ ÍÓÏÌ‡ÚÂ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ﬂ ÚÂÏ,
ÍÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ, Ë‰Â‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ,
Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÂ ÏÓÒÍÓÈ ·ËÁ.
o ÑÎﬂ Â„ÛÎËÓ‚ÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó
ÔÓÚÓÍ‡ ‚‚Âı/‚ÌËÁ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÛÎ¸ÚÓÏ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ. àÁÏÂÌﬂﬂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı Ê‡Î˛ÁË ‚Û˜ÌÛ˛, ‚˚
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ.
o èË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ê‡Î˛ÁË,
ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ËÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡
‚‚Âı/‚ÌËÁ, Á‡Í˚‚‡˛Ú ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ ‚
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
• ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÓÚÓÍ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË Â„ÛÎËÛÂÚÒﬂ ‚Û˜ÌÛ˛
ÔÛÚÂÏ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ê‡Î˛ÁË „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË.

èËÌÛ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÊËÏ
ùÚÓÚ ÂÊËÏ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ, ÍÓ„‰‡ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÔÛÎ¸ÚÓÏ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
êÂÊËÏ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓÒÎÂ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ëÂÚ¸ (power).
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á.
åÓ‰ÂÎ¸ Ò
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ äÓÏÌ. ÚÂÏÔ. ≥ 24°C
êÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ
éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ
ëÍÓÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ
Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ
ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
22°C
22°C

åÓ‰ÂÎ¸ Ò Ó·Ó„Â‚ÓÏ
21°C < äÓÏÌ. ÚÂÏÔ. < 24°C
éÁ‰Ó‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÂ ÓÒÛ¯ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡
Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ
23°C

äÓÏÌ. ÚÂÏÔ. < 21°C
é·Ó„Â‚
Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ
24°C

íÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ
Ç êÖÜàåÖ íÖëíàêéÇÄçàü ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚‡˘ÂÌËﬂ
‚ÂÌÚËÎﬂÚÓ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËË 18 ÏËÌÛÚ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ò·‡Ò˚‚‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËﬂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰Û Ò ÔÛÎ¸Ú‡ Ñì, ÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÂÊËÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ÍÓÏ‡Ì‰.
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËﬂ, ÔÓ‰ÌËÏËÚÂ ÔÂÂ‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸ Ë Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÚÂı ÒÂÍÛÌ‰.
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á.
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êìëëäàâ üáõä

ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÔÓÚÓÍ ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
(‚‚Âı/‚ÌËÁ) Â„ÛÎËÛÂÚÒﬂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÛÎ¸Ú‡
Ñì..

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ
éëíéêéÜçé: èÂÂ‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ Î˛·˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÚ ÒÂÚË.

ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÏÓ‰ÛÎ¸
êÂ¯ÂÚÍ‡, ÍÓÔÛÒ Ë ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
o èÂÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ. èÓÚË‡ÈÚÂ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÒÛıÓÈ Ïﬂ„ÍÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ. çÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ
ıÎÓ‡ Ë ‡·‡ÁË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
èêàåÖóÄçàÖ
èÂÂ‰ Ó˜ËÒÚÍÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ·ÎÓÍ‡ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ
¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËﬂ.

o çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ:
• ÇÓ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ·ÓÎÂÂ 40°ë
ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‰ÂÙÓÏ‡ˆË˛ Ë/ËÎË
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ˆ‚ÂÚ‡.
• ãÂÚÛ˜ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
éÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

Powd

er

Gasoline

Ç˚ıÓ‰ÌÓÂ
ÇÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚
ÇıÓ‰ÌÓÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ (Á‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎ¸˛)
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ê‡Î˛ÁË
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â Ê‡Î˛ÁË

ÇéáÑìòçõÖ îàãúíêõ
ÇÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚ Á‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Â¯ÂÚÍÓÈ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‚ÂﬂÚ¸ Ë ˜ËÒÚËÚ¸ Í‡Ê‰˚Â 2 ÌÂ‰ÂÎË, ‡
ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ˜‡˘Â.

óÚÓ·˚ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Ú ÔÓ‰ÌËÏËÚÂ
ÔÂÂ‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸, ‚ÓÁ¸ÏËÚÂÒ¸ Á‡ Í‡È ÙËÎ¸Ú‡ Ë
‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ÔÓÚﬂÌËÚÂ Á‡ ÌÂ„Ó.
é˜ËÒÚËÚÂ ÙËÎ¸Ú Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ËÎË ÚÂÔÎÓÈ
Ï˚Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
• ÖÒÎË ÙËÎ¸Ú ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„ﬂÁÌÂÌ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
‡ÒÚ‚Ó ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚
ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰Â.
• èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË „Óﬂ˜ÂÈ ‚Ó‰˚ (·ÓÎÂÂ 40°ë)
ÙËÎ¸Ú ÏÓÊÂÚ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òﬂ.
èÓÒÎÂ ÔÓÏ˚‚ÍË ‚Ó‰ÓÈ ‰‡ÈÚÂ ÙËÎ¸ÚÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚˚ÒÓıÌÛÚ¸ ‚ ÚÂÌË.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÙËÎ¸Ú Ì‡ ÏÂÒÚÓ.

ç‡ÛÊÌ˚È ÏÓ‰ÛÎ¸
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â„ÛÎﬂÌÓ ÔÓ‚ÂﬂÚ¸ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÚÛ·ÓÍ
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Ë ‚ÂÌÚËÎﬂˆËÓÌÌ˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó
ÏÓ‰ÛÎﬂ. ÖÒÎË ÓÌË Á‡·ËÚ˚ „ﬂÁ¸˛ ËÎË ÍÓÔÓÚ¸˛, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔË„Î‡ÒËÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ‰Îﬂ Ëı Ó˜ËÒÚÍË.

(ÇË‰ Ò·ÓÍÛ)

(í˚Î¸Ì‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡)

ÇıÓ‰Ì˚Â
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚË

èêàåÖóÄçàÖ

íÛ·ÍË

á‡„ﬂÁÌÂÌÌ‡ﬂ ÒÔË‡Î¸ ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÒÌËÊÂÌËÂ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
Ç˚ıÓ‰Ì˚Â
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú.
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ
(ÇË‰ Ò·ÓÍÛ)

ÇıÓ‰Ì˚Â
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚË

(í˚Î¸Ì‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡)

(ÇË‰ Ò·ÓÍÛ)
ÇıÓ‰Ì˚Â
íÛ·ÍË
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚË
ÑÂÌ‡ÊÌ˚È ¯Î‡Ì„

Ç˚ıÓ‰Ì˚Â
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ
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Ç˚ıÓ‰Ì˚Â
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ

ÑÂÌ‡ÊÌ˚È
¯Î‡Ì„

(í˚Î¸Ì‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡)
íÛ·ÍË
ÑÂÌ‡ÊÌ˚È
¯Î‡Ì„

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ

ÖÒÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÒÚÓÈ
èË ‚‚Â‰ÂÌËË ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÓÒÎÂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓﬂ.

Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔÂ˚‚‡ÚÂÎ¸ Ë ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ¯ÌÛ
ÔËÚ‡ÌËﬂ.

é˜ËÒÚËÚÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Ú Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÏÓ‰ÛÎ¸.
(é· Ó˜ËÒÚÍÂ ÙËÎ¸ÚÓ‚ ÒÏ. ÒÚ. 12)

éëíéêéÜçé
éëíéêéÜçé
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓﬂ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÂ˚‚‡ÚÂÎ¸.
àÌ‡˜Â ÒÍÓÔË‚¯‡ﬂÒﬂ Ô˚Î¸ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸
ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓÊ‡‡.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÌÂ ÔÂÂÍ˚Ú˚ ÎË ‚ıÓ‰Ì˚Â
ËÎË ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ËÎË ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó
ÏÓ‰ÛÎÂÈ.

Ç˚Ì¸ÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍË ËÁ ÔÛÎ¸Ú‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.

èÓÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚
çÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰‡ÈÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

á‡‰Â„Ë‚‡ÈÚÂ Á‡Ì‡‚ÂÒÍË
ËÎË Ê‡Î˛ÁË.

èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ‡‚ÌÓÏÂÌÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ.

ùÚÓ ‚Â‰ÌÓ ‰Îﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ Ë
ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÂÂ‡ÒıÓ‰Û
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ÔﬂÏÓ„Ó
ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ.

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
Ê‡Î˛ÁË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÒÂÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ·˚Î‡
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ.

èÎÓÚÌÓ Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ ÓÍÌ‡ Ë
‰‚ÂË.

êÂ„ÛÎﬂÌÓ ÔÓ˜Ë˘‡ÈÚÂ
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚.

çÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ
ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÂÊÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ
ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË ‰Îﬂ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ
ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÌÛÚË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.

á‡ÒÓÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÙËÎ¸ÚÓ‚
ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÓÒÎ‡·ÎÂÌË˛ ÔÓÚÓÍ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë ÛıÛ‰¯ÂÌË˛
ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Ëı Ë ÓÒÛ¯‡˛˘Ëı
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.
èÓ˜Ë˘‡ÈÚÂ ÙËÎ¸Ú˚ ÌÂ ÂÊÂ
Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡ ‚ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË.

ïÓÚﬂ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
ÚÂ·ÛÂÚ Á‡Í˚Ú˚ı ÓÍÓÌ,
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÌÓ„‰‡ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ Ëı
Ë ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
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êìëëäàâ üáõä

ÖÒÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÒÚÓÈ

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ

ìÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ
èÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ ‚ ÒÎÛÊ·Û ÂÏÓÌÚ‡ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÛ Ú‡·ÎËˆÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍÛ ÌÂ Û‰‡ﬁÚÒﬂ, Ò‚ﬂÊËÚÂÒ¸ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ËÎË Ò ˆÂÌÚÓÏ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ.

çÂÔÓÎ‡‰Í‡

èÓ‚Â¸ÚÂ

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ

• çÂ Ó¯Ë·ÎËÒ¸ ÎË ‚˚ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ‡?
• çÂ ÓÚÍÎ˛˜ËÎÒﬂ ÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔÂ˚‚‡ÚÂÎ¸ Ë ˆÂÎ˚ ÎË ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË?

ëÏ. ÒÚ.

-

Ç ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓﬂ‚ËÎÒﬂ
ı‡‡ÍÚÂÌ˚È Á‡Ô‡ı

• èÓ‚Â¸ÚÂ, ÌÂ ËÒıÓ‰ËÚ ÎË ÓÌ ÓÚ ‚Î‡ÊÌ˚ı ÒÚÂÌ,
ÍÓ‚‡, ÏÂ·ÂÎË ËÎË Ó‰ÂÊ‰˚.

-

àÁ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÛÚÂ˜Í‡
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡.

• äÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËﬂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËË ‚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÂ ‚Î‡ÊÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.

-

èË ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÂÁ 3 ÏËÌÛÚ˚.

• ë‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ Á‡˘ËÚÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ.
• óÂÂÁ ÚË ÏËÌÛÚ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ.

-

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ (Ì‡„Â‚‡)
ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ

• çÂ Á‡ÒÓËÎÒﬂ ÎË ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Ú?
ëÏÓÚËÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ˜ËÒÚÍÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı
ÙËÎ¸ÚÓ‚.
• è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË Á‡‰‡Ì‡ ÊÂÎ‡ÂÏ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡?
• çÂ Á‡„ÓÓÊÂÌ˚ ÎË ‚ıÓ‰Ì˚Â ËÎË ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËﬂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
ÏÓ‰ÛÎﬂ?

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ
ÒËÎ¸Ì˚È ¯ÛÏ

• òÛÏ, ÔÓıÓÊËÈ Ì‡ Á‚ÛÍË ÚÂÍÛ˘ÂÈ ‚Ó‰˚.
- Ö„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ˆËÍÛÎËÛ˛˘ËÈ ‚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÂ ÙÂÓÌ.
• ë‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÂ ¯ËÔÂÌËÂ, ÔÓıÓÊÂÂ Ì‡ ‚˚ÔÛÒÍ
ÒÊ‡ÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ.
- ùÚÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÓÒÛ¯‡˛˘ËÂ ÒËÒÚÂÏ˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡.

12
8, 9
-

-

àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÛÎ¸Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó˜ÂÌ¸
·ÎÂ‰ÌÓÂ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ.

• çÂ ËÒÒﬂÍÎË ÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËﬂ?
• è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌËﬂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÔÓÎﬂÌÓÒÚ¸ (+) Ë (-)?

6

àÁ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡
‰ÓÌÓÒËÚÒﬂ ÚÂÒÍ.

• á‚ÛÍ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ‡Ò¯ËÂÌËﬂ/ÒÊ‡ÚËﬂ
ÎËˆÂ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÔË ÔÂÂÔ‡‰‡ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.

-
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ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КОНДИЦИОНЕР
Кондиционерді іске қосу алдында осы нұсқаулыққа зейін салып,
танысып шыққаннан кейін, келер шақ жағдайларға сақтаңыз.
Жүйе : Қабырғаға құрылатын
Шектелген шарт бойынша белгіленген қауіпті заттарды электрлік
және электрондық жабдықтардың ішінде пайдалану реттерінде
осы құрал техникалық уақыт тәртібіне сәйкестенеді.

www.lg.com

Бөлме кондиционерін

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫМАЗМҰНЫ
Есте сақтау үшін
Қауіпсіздік шаралары .........3

Модель номері мен сериялық номерін мына жерге жазыңыз
Модель №

Жұмыс істеу режимінің алдында .....................................5

Сериялық №

Пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтар........................6

Сауда агенті/Сатушы

Оларды әр блоктың бүйір бетіндегі биркалардан таба
аласыз
Cатып алу мерзімі

Дистанциялық басқару
пульті .................................6
Дистанциялық басқару
пульті ..................................7
Қосымша сипаттамалар.
Техникалық қызмет
көрсету .................................12
Ішкі блок ..........................12
Сыртқы блок ...................12
Пайдалану жөнінде
кеңестер ...........................13
Ақаулықтарды табу және
жою ..................................14

n Осы бетке кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз
етілу үшін сатып алу мерзімін растайтын тауарлық чекті
жапсырып қойыңыз

Осы нұсқаулықты оқыңыз
Осы нұсқаулықта кондиционерді қалайша дұрыс пайдалану
керек және оған техникалық қызмет көрсету туралы көптеген толық пайдалы кеңестер берілген. Күрделі емес алдыналу шаралары кондиционерді пайдаланудың барлық
кезеңдерінде сіздің уақытыңыз бен қаржаттарыңызды үнемдеуге көмектеседі. Қателікті табу және жөндеу жөніндегі
кестеде шамалы ақаулар болған жағдайындағы сұрақтарға
жауаптар қайтарылған.
Егер сіз «Ақаулықтарды табу және жөндеу жөніндегі
кеңестер» кестесін қарап шықсаңыз, мүмкін, қызмет
көрсету орталығының көмегі қажет емес болар.

Қауіпсіздік шаралары
• Осы бұйымды тек білікті техникалық маман жөндей
алады және техникалық қызмет көрсетеді.
• Осы бұйымды сертификаты бар маман монтаждауы
тиіс.
• Балалар және физикалық мүмкіндіктері шектелген
адамдар кондиционерді қолданбауы тиіс.
• Балалардың кондиционермен ойнауына жол бермеңіз.
• Күш кабелін ауыстыру үшін өндірушінің бөлшектерін пайдаланылып, білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс
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Қауіпсіздік шаралары

Қауіпсіздік шаралары
Пайдаланушының немесе өзге адамдардың денсаулығына зақым келудің алдын-алу үшін, сонымен қатар меншік
жиһазының зақымданбауы үшін, төменде көрсетілген ережелерді сақтаңыз.
n Нұсқаулықтарды сақтамағандықтан пайда болған жұмыс ақаулары денсаулыққа немесе меншікке зиянды болады, оның қауіптілігі келесі көрсеткіштермен сипатталады:
бұл белгі қауіпті зақым келгенін және өмірге төнген қауіпті көрсетеді.
бұл аспаптың бұзылып қалу мүмкіндігін көрсетеді.
n Мына символдар келесілерді көрсетеді:

Тек осылайша

Қосайырды дұрыс қосыңыз

• Штепсельдік қосайырдың желіге
дұрыс емес қосылуының нәтижесінде
электр тогы соғуы мүмкін немесе
қатты қызып кетуге байланысты өрт
шығуы мүмкін.

Кондиционерді міндетті түрде
жерлендіріңіз
• Жерлендірудің болмауына байланысты
электр тогы соғуы мүмкін.

Розеткадан қосайырды алу немесе қосу арқылы аспапты іске
қоспаңыз және сөндірмеңіз

Желілік сымды қысқартпаңыз
және ұзартпаңыз, және сонымен
қатар қуат көзін көбейткіштерді
(торйниктер) қолданбаңыз.

Желілік сымның зақымдануынан
сақтаныңыз және осы аспап
үшін тағайындалмаған желілік
сымды қолданбаңыз

• Бұл кезде электр тогы соғуы мүмкін
немесе қатты қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

• Бұл электр тогының соғуына немесе
өртке әкеледі.
• Егер кондиционердің сымы зақымданса, оны ауыстыру үшін білікті маманды шақырыңыз (Ү типті қосу).

Ауа кіруінің алдын-алатын ажыратқышты және жеке тарату
щитін орнатыңыз

Зақымданған немесе әлсіз бекітілген розетканы қолдануға
тыйым салынады.

• Ажыратқыштың болмауынан электр
тогы соғуы мүмкін немесе өрт шығуы
мүмкін.

• Нәтижесінде электр тогы соғу немесе
өрт шығуы мүмкін.

Кондиционердің ішкі бөлігіне
судың кіруіне жол бермеңіз.

• Бұл кезде электр тогы соғуы мүмкін
немесе қатты қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

• Су кондиционерге зиян келтіреді немесе электр тогының соғуы мүмкін.

Ауа ағымын бөлмедегі адамдарға
бағыттамаңыз

Өзге дыбыс, иіс немесе түтін иісі
келсе, кондиционерді розеткадан суырыңыз.

• Бұл сіздің денсаулығыңызға зиянын тигізеді.

• Осындай құбылыстар электр тогының
соғуына немесе өрттің шығуына әкеледі.

Сулы қолмен немесе ылғалдылығы жоғары бөлмеде кондиционерді іске қоспаңыз
• Электр тогы соғуы мүмкін.

Жұмыс кезінде кондиционерді
ашпаңыз
• Электр тогы соғуы мүмкін.
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Тыйым салынады

Қауіпсіздік шаралары
Газдың жылыстауы болған кезінде, кондиционерді
қоспай тұрып, бөлмені желдетіңіз.
• Бұл жарылысқа, өртке немесе күйік алуға әкелуі мүмкін.

Уақыт өткен сайын, сыртқы модульді
орнататын орынның күйін тексеріп
отырыңыз, тозбағанына көз жеткізіңіз.

Кондиционерді бөлшектемеңіз және оның компоненттеріне өзгерістер енгізбеңіз.
• Бұл аспаптың бұзылуына және электр тогының соғуына әкеледі.

Кондиционерді қауіпсіздік шараларын
сақтай отырып ашыңыз және орнатыңыз.
Үшкір шеттері зақым келтіруі мүмкін.

• Зақымданған кондиционердің
жұмыс істеуі өте маңызды жарақаттар әкелуі мүмкін.

• Олардың үшкір ұштары
маңызды жарақаттардың себебі
болуы мүмкін.

Мысалы, кондиционер пен пешті
бір мезгілде қолданған кезде,
жақсылап желдетіп отырыңыз.

Кондиционерді тазарту алдында
желі және сақтандырғыш тетігінің
сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз.

Фильтрді ауыстырған кезде
кондиционердің металл
бөлшектеріне қол тигізбеңіз.
• Кондиционерді тазалау үшін
суды қолданбаңыз

Ауа бұйымның ішіне кіріп, оқшаулануды бұзуы мүмкін. Бұл
электр тогының соғуына әкеледі.

• Оттегінің жетіспеушілігі болады.

• Кондиционер желдеткішінің қалқаншалары өте жоғары жылдамдықпен
айналады және денсаулыққа
маңызды жарақат тигізуі мүмкін.

• Үй жануарларын және бөлме
өсімдіктерін кондиционерден
шыққан ауа ағымының тік әсеріне қоймаңыз.

Кондиционерге жануарларды, өсімдіктерді, есептеу техникаларын немесе
өнер заттарын қоймаңыз.

Найзағай немесе боран кезінде терезелерді жабыңыз және
кондиционерді сөндіріңіз.

Бұл жануарларға және
өсімдіктерге кері әсерін
тигізуі мүмкін.

• Бұл жануарлар мен өсімдіктердің өліміне және жиһаздың
бұзылуына әкеледі.

• Терезелердің ашық кезінде кондиционердің
жұмыс істеуі, бөлмеде ылғалдылықтың пайда
болуына және жиһазға судың тиюіне әкеледі.

Егер кондиционер ұзақ
уақыт қолданылмайтын
болса, оны ток көзінен
ажыратып қойыңыз.

• Кондиционерді сөндірген кезде
қос айырдан ұстаныңыз.

Ауа кіретін және шығатын
саңылауларды өзге заттармен жаппаңыз.

Дұрыс емес пайдаланудың нәтижесінде электр
тогы соғуы мүмкін.

• өзге жағдайда кондиционерге
зақым келуі мүмкін, немесе өрт
шығуы мүмкін.

• Бұл кондиционердің зақымдануына немесе маңызды жарақаттар әкелуі мүмкін.

• Фильтрлерді жақсылап орнатыңыз. Оларды әрбір екі апта
сайын тазалаңыз.

Кондиционерді тазарту үшін
мықты жуғыш заттарды қолданбаңыз. Жұмсақ матаны
пайдаланыңыз.

Кондиционердің желілік
сымына ауыр заттарды
қоймаңыз және баспаңыз.

• Еріткіштер мен абразивтерді
пайдаланғанда кондиционердің
түсі өзгеруі мүмкін және сызаттың түсуі мүмкін.

• Өртену немесе электр тогының
соғуы қаупі болады.

• Кондиционерден шыққан суды
қолданбаңыз.

Егер кондиционердің ішкі бөлігіне
су тисе, оны сөндіріңіз. Қосайырды розеткадан суырып, пайдаланбас бұрын қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.

Егер сіз қуат беру элементтеріндегі сұйықтықты ішіп қойсаңыз, тісіңізді тазалап, дәрігерге
қаралыңыз. Жылыстау болған
қуат элементтерін пайдаланбаңыз.

Ол суда әртүрлі зиянды заттар болады.

Кондиционердің фильтрсіз
жұмыс істеуі көптеген
ақаулықтарға алып келуі
мүмкін.

• Қуат беру элементтеріндегі химиялық заттар күйдіруі мүмкін және денсаулыққа
зиянды болып саналады.
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Пайдаланар алдында

Пайдаланар алдында
Бұйымды пайдалануға дайындау
1. Бұл бұйымды орнату үшін жинау жөніндегі маманды шақырыңыз.
2. Қуат алу сымының штепселі дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Кондиционерді желіге өзге аспаптармен бірге қоспаңыз.
4. Ұзартқышты қолданбаңыз.
5. Кондиционерді қуат беру сымын қосып ажырату жолымен сөндіріп іске қоспаңыз.
6. Сымның/ штепсельдің зақымданғаны жағдайында оларды тек түпнұсқалы бөлшектермен
алмастырыңыз.

1. Ұзақ уақыт аралығында тік ауа ағынында болу сіздің денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін.
Адамдар, жануарлар және өсімдіктер ұзақ уақыт аралығында тік ауа ағынында тұрмауы тиіс.
2. Егер кондиционер ас үй пешімен немесе өзге қыздыру аспаптарымен бірге қолданылатын
болса, оттегінің жетіспеушілігі болмауы үшін бөлмені жиі желдетіп тұру қажет.
3. Кондиционерді басқа мақсаттарда (мысалы: дәл аспаптарды, тамақ өнімдерін, жануарларды,
өсімдіктерді және өнер заттарын сақтау үшін) қолдануға болмайды. Өзге мақсаттарда қолданғанда бұйымға зақым келуі мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
1. Фильтрді алған кезде, кондиционердің металл бөлшектеріне қол тигізбеңіз. Оның өткір
ұштары жаралауы мүмкін.
2. Кондиционердің ішкі бөлшектерін тазалаған кезде суды пайдаланбаңыз. Судың әсерінен
бұйымның оқшаулануы ашылып, ток соғуы мүмкін.
3. Бұйымды тазалаған кезде, аспаптың ток көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Жұмыс
кезінде желдеткіштің жылдамдығы өте жоғары. Оның ішкі бөлшектерін тазалаған кезде кенеттен іске қосылуы жарақат әкеледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Жөндеу және қызмет көрсету қажет болған жағдайда фирмалық техникалық қызмет көрсетудің орталықтарына хабарласыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН СИМВОЛДАР
Бұл символ электр тогының соғу мүмкіндігі туралы ескертеді.
Бұл символ кондиционерге зиян келтіруі мүмкін болатын
қауіп туралы ескертеді.
ЕСКЕРТУ

бұл нақты ескертулерді ұсынады.
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ПАЙДАЛАНУ
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Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар
Дистанциялық басқару пулті
Батарейкаларды оқшаулап тұрған қақпақты,
көрсетілген бағыттауыштың бағытымен тартыңыз.
Жаңа батарейкаларды салыңыз. Полярлығын
сақтаңыз.
Қақпағын жабыңыз.

ЕСКЕРТУ пультта ААА типті екі батарейка қолданылады (1.5вольтты). аккумуляторларды пайдаланбаңыз

Дистанциялық басқару пультін сақтау және пайдалану
• Дистанциялық басқару пультін қабырғаға бекіткен
күйінде сақтауға болады.

• Тұрмыстық кондиционерты дистанциялық
басқару үшін пультін сигналдарды қабылдағышқа
қарай бағыттаңыз.

Сигналдарды қабылдау құрылғысы
Дистанциялық пульттің сигналдарын қабылдайды (сигналдардың
қабылданғаны екі қысқа немесе бір ұзын сигналмен расталады).

Жұмыс индикаторлары
Іске қосу/сөндіру : кондиционердің жұмысы кезінде жанып тұрады.
Ішкі модуль : еріту немесе *HOT START OPERATION (тек рерврсивті
модельді кондиционерлерде бар) режимдерінде жанады.
OUT
DOOR

Сыртқы мо: сыртқы модульдің жұмысы кезінде жанады.
дуль жұмыс
(тек салқындату моделінде бар).
істеп тұр

сигналдарды
қабылдағыш
жұмыс индикаторлары.

*HOT START OPERATION : құрылғыдан суық ауаның келуіне кедергі жасау үшін қыздыру режимі кезінде ішкі желдеткіштің жұмысын тоқтатады. unit.
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Дистанциялық Басқару Режимі
ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ пульті сигналдарды кондиционерге береді

TEMP.
OFF

TIME

ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ДИСПЛЕИІ
кондицинердің күйін көрсетеді

2

АҒЫМ БАҒЫТЫН КЕЗДЕЙСОҚ АЛМАСТЫРУ
РЕЖИМІНІҢ ТЕТІГІ – «ХАОС» (CHAOS SWING).
Бағыттаушы пластиналардың толқуын бастау/аяқтау
үшін және ауа ағынының керекті бағытын орнату
үшін қолданылады (жоғары немесе төмен).

3

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ ТЕТІГІ.
Жұмыс режимін таңдау үшін қолданылады.

4

ТАЙМЕРДІ ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРУ
ТЕТІГІ (ON ЖӘНЕ OFF).
Аспаптың іске қосылу және сөндіру
уақытын орнату үшін қолданылады.

5

СӨНДІРУ\ІСКЕ ҚОСУ ТЕТІГІ.
Бұл тетікті басқанда аспап іске қосылады, қайталап басқан кезде сөнеді.

6

БӨЛМЕДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ТЕТІГІ.

7

ІШКІ ЖЕЛДЕТКІШТІҢ АЙНАЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАУ ТЕТІГІ

8

ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ ТЕТІГІ (JET COOL).
Бұл жылдам салқындатуды бастау немесе
аяқтау үшін қолданылады. (жылдам салқындату
жай режимнен өте жоғары жылдамдықпен желдеткіштің айналуымен ерекшеленеді).

1
hr.

3

4

8

2

7

5
6

(1) Жұмыс істеу режимі
Салқындату режимі

Салқындату режимі
Оптималды ылғалдылық режимі

Оптималды ылғалдылық режимі
Қыздыру режимі

(Реверсивті кондиционер моделі)

(Салқындатушы кондиционер моделі)

(2) Әрекеттердің Реттілігі

1st

Сөндіру\іске қосу тетігі.

TEMP.
OFF

2nd

Жұмыс режимін таңдау тетігі

3rd

Бөлмедегі температураны реттеу тетігі

4th

Ішкі желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау тетігі.

TIME

hr.

2

4

1
3
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Салқындату режимі
Сауықтырып ауаны кептіру режимі
Бұл режимде ауа
ылғалдылығы оны суытусыз төмендейді.

1

Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз.
p
, Bee
Beep

2

Салқындату режимін таңдаңыз. Жұмыс режимін таңдау тетігін басыңыз. Тетікті әрбір басқан сайын, бағдармен көрсетілген ретте жұмыс режимі өзгереді.
TEMP.
OFF

TIME

TEMP.
OFF

hr.

салқындату

TEMP.
OFF

TIME

TIME

TEMP.
OFF

hr.

оптималды
ылғалдылық

TIME

hr.

қыздыру
(реверсивтік модель үшін)

hr.

TEMP.
OFF

TIME

hr.

салқындату

3

TEMP.
OFF

TIME

hr.

оптималды ылғалдылық

Температураны бөлмедегіден төмен етіп қойыңыз. 1С
қадаммен, температураны 18С тан 30С аралығында орнатуға болады.
TEMP.
OFF

TIME

температураны жоғарылату

hr.

температураны төмендету

4

Желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдаңыз.
• Төрт жылдамдықтың бірі қолданылады – төменгі, орташа , жоғарғы, ерікті
• Тетікті әрбір басқан сайын, бағдармен
көрсетілген ретте жұмыс режимі өзгереді.
TEMP.
• Дисплейде жоғарғы
OFF TIME hr.
жылдамдық көрсетіледі.

CHAOS бағдарламасы бойынша самал жел алу.
o CHAOS режимі желдеткіштің ішкі айналу жылдамдығын таңдау тетігінің көмегімен қойылады және бұл режим өзгелерге қарағанда шамалы самал сезімімен қамтамасыз етеді.

Оптималды ылғалдылық режимінің ерекшеліктері :
o Оптималды ылғалдылық режимін іске қосқан кезде кондиционер бөлмедегі ауаны кептіре бастайды,
ол ауаны кептіру үшін оптималды мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін, жұмыс температурасын және
желдеткіштің айналу жылдамдығын автоматты түрде таңдайды (ол бөлмедегі ау температурасына
негізделеді). Бұл режимде берілген температура дистанциялық басқару пультінің экранына
шықпайды, бұдан басқа, бөлме температурасын өзгерту мүмкіншілігі болмайды.
o Оптималды ылғалдылық режимінде ауа ағыны, бөлмедегі ауа температурасының негізінде автоматты
түрде қойылады. Тіпті ауа ылғалдылығы жоғары болса, осы режимде істеп тұрған кондиционер, бөлмені
жайлы шарттармен қамтамасыз етеді.
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Қыздыру режимі (тек реверсивтік модельдер үшін)

1

Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз.
Кондиционер дыбыстық сигнал
береді.

2

ДБ пультінің қақпағын ашыңыз. Қыздыру режимін таңдау үшін
жұмыс режимін таңдау тетігін бірнеше рет басыңыз. Әрбір басқан
сайын жұмыс режимі бағдармен көрсетілгендей бағытта өзгереді.

TEMP.
TIME

hr.

TEMP.
OFF

TIME

hr.

салқындату

3

TEMP.
OFF

TIME

TEMP.
OFF

hr.

оптималды
ылғалдылық

TIME

hr.

қыздыру
(реверсивтік модель үшін)

ДБ пультінің қақпағын жабыңыз. Қажетті температураны
орнатыңыз (ағымдағыдан жоғары болсын). Температураны 16°C-30°C диапозонында, әр қадам сайын 1°Cдан
таңдай аласыз.
TEMP.
OFF

TIME

температураны жоғарылату

hr.

температураны төмендету

4

Дистанциялық басқару пультінің қақпағын жауып, желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдаңыз. Төрт жылдамдықтың бірін таңдауға болады – төменгі, орташ, жоғары
немесе ЕРІКСІЗ. Жұмыс режимі желдеткіштің айналу
жылдамдығын таңдау тетігін басқан сайын өзгереді.

Таймерді орнату
OFF ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ
OFF Time тетігін басыңыз.
TEMP.
OFF

TIME

hr.

p
, Bee
Beep

1. OFF Time тетігін басыңыз.
2. Кондицинердің ішкі модулінде таймердің индикаторын тексеріңіз.
3. Таймерде уақытты 1 ден 7 сағат диапазонында орнатуға болады. Әрбір басқан сайын уақыт 1 сағатқа ұлғайып отырады.
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Жылдам салқындату режимі

TEMP.
OFF

TIME

1

Іске қосу/сөндіру тетігін басыңыз.
Модуль дыбыстық сигнал береді.

2

Жылдам салқындату режимін қою үшін
JET Cool тетігін басыңыз. Келесі 30 минутта кондиционер желдеткіштің өте
жоғары айналу жылдамдығымен
жұмыс істейді.

3

Жылдам салқындату режимінен шығу үшін JET Cool тетігін қайталап басыңыз, немесе желдеткіштің айналу
жылдамдығы тетігін басыңыз немесе бөлмедегі ауа температурасы тетігін басыңыз. Кондиционер желдеткіштің
жоғары жылдамдықпен айналу режиміне көшеді.

hr.

or

or

or

ЕСКЕРТУ
o Жылдам салқындату режиміне ауыстырылған кондиционер 30 минут аралығында аса жоғары
жылдамдықпен суық ауа ағынын береді, ол бөлме температурасын автоматты түрде 18°C
қояды. Бұл режим ыстық ауа райы кезінде бөлмені қысқа уақыт аралығында суытуға арналған.
Жылдам салқындату режимі қыздыру режимінде немесе ХАОС режимінде жұмыс істемейді.
o Жылдам салқындату режимінен қалыпты салқындату режиміне ауыстыру үшін, жұмыс режимін таңдау тетігін, немесе желдеткіштің айналу жылдамдығы тетігін, немесе температураны орнату тетігін, немесе жылдам салқындату режимін таңдау тетігін қайта басыңыз.
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Тік жазықтықтағы ауа ағынын реттеу.
Тік жазықтықтағы ауа ағыны (төмен/жоғары) ДБ
пультінің көмегімен реттеледі.

ЕСКЕРТУ

Көлденең жазықтықта ауа ағынын басқару
• Көлденең жазықтықтағы ауа ағыны көлденең жазықтықта жалюзилерді қолдың көмегімен қозғалту арқылы реттеледі.

ЕРІКСІЗ РЕЖИМ
Бұл режим дистанциялық басқару пультін қолдану мүмкін болмаған кезде қолданылады. Желі (Power) тетігін басқан соң режим
іске қосылады. Режимді сөндіру үшін осы тетікті қайта басыңыз.
Салқындатқыш
модель
Жұмыс істеу ре- Салқынжимі
датқыш
Ішкі желдеткіштің айжоғары
налу жылдамдығы
Берілген темпе22°C
ратура

Реверсивті модель
Ауа температу- 21ºС≤ Ауа температурасы≥ 24ºС
расы<24ºС

Ауа температурасы<21ºС

Салқындату

Жайлы ылғалдылық

Heating

жоғары

жоғары

жоғары

22°C

23°C

24°C

Қоректену
тетігі

Тестілеу
Тестілеу режимінде кондиционер желдеткіштің максималды айналу жылдамдығымен, температураға байланыссыз,
бөлмені 18 минут аралығында салқындату режимінде жұмыс істейді, содан кейін барлық бұйрықтарды жояды.
Егер тестілеу кезінде кондиционер дистанциялық басқару пультінен өзге бұйрықтар алса, оларды орындау режиміне ауысады.
Егер сіз тестілеу режимін қосқыңыз келсе, алдыңғы панельді көтеріп, сөндіргішті үш секунд аралығында басып ұстап тұрыңыз.
Бұл режимді тоқтату үшін осы тетікті қайта басыңыз.
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1. Кондиционерді іске қосу үшін іске қосу/сөндіру
тетігін басыңыз.
2. Ауа ағынын ерікті басқару тетігін басыңыз, және жалюзилер автоматты түрде жоғары төмен қозғала бастайды. Тік жалюзилердің
күйін тұрақтандыру үшін Chaos Swing тетігін тағы бір рет басыңыз.

o Chaos Swing тетігін басқан кезде көлденең жазықтықтағы ауа ағыны Хаос алгоритмінің көмегімен автоматты түрде өзгереді. Ауа бөлмеде
бірыңғай таралады, солайша теңіз самал желін
еске түсіретін, қалыпты жағдай тудырады.
o Ауа ағымын жоғары/төмен бағытын реттеу үшін
дистанциялық басқару пультін қолданыңыз. Тік
жалюзилердің бағытын қолмен өзгерте отырып, сіз кондиционерге зиян келтіресіз.
o Кондиционерді сөндірген кезде, ауа ағынын
жоғары/төмен бағыттауды басқаратын жалюзилер, ауа шығынының саңылаулары жабылады.

Техникалық қызмет көрсету

Техникалық қызмет көрсету
ЕСКЕРТУ: ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ҚАНДАЙ ДА БІР ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗБЕС БҰРЫН ЖҮЙЕНІ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.

Ішкі модель
Тор, корпус және дистанциялық басқару пульті
o Тазарту алдында қуат көзін сөндіріңіз. Кондиционерді
жұмсақ матамен сүртіңіз. Құрамында хлор қосындысы
және абразивті заттары бар құралдарды пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ Ішкі блокты тазарту алдында қуат беру
желісін ажыратыңыз.

Ауа кірісі саңылауы
Тік жалюзилер Көлденең жалюзилер
Ауа шығысы саңылаулары

o ЕШҚАШАН:
• Температурасы 40С жоғары суды пайдаланбаңыз. Бұл деформацияға әкеледі
және/немесе түстің өзгеруіне әкеледі.
• Ұшқыш заттар Олар кондиционердің бетін
зақымдайтындықтан пайдаланбаңыз.

Powd

Ауа фильтрлері
(алдыңғы панельдің
артында орналасқан).

АУА ФИЛЬТРЛЕРІ

er

Gasoline C

Ауа фильтрін алып шығу үшін алдыңғы панельді
көтеріңіз, фильтрдің шетінен ұстап, оны өзіңізге
тартыңыз. Фильтрді шаңсорғыштың көмегімен
немесе таза сабынды сумен тазалаңыз.

Алдыңғы тордың артында орналасқан ауа фильтрлерін тексеріп және әрбір 2 апта сайын тазалап
отыру керек.

• Егер фильтр өте қатты ластанса, жылы суда
нейтралды жуғыш затты пайдаланыңыз.
• Ыстық (40С жоғары су) суды пайдаланған
кезде фильтр деформациялануы мүмкін.
Фильтрді сумен жуған соң оны қараңғы жерде
дұрыстап кептіріңіз. Фильтрді орнына орнатыңыз.

ІШКІ МОДУЛЬ
Жылу алмастырғыштың ирек түтігін және панельдің ауа саңылауларын жиі тексеріп отырыңыз.
Жылу алмастырғыш пен панельді білікті маман
бумен тазалайды.
ЕСКЕРТУ ластанған ауа алмастырғыш кондиционердің жұмыс істеу тиімділігін төмендетеді
және пайдалану шығындарының өсуіне әкеледі.

(Бүйір жағынан көрініс)
(Сырт
ауа кіретін жағы)
саңылаулар

түтіктер
дренаж түтігі

ауа шығатын
саңылаулар

(Бүйір жағынан көрініс)
(Бүйір жағынан көрініс)

(Сырт
жағы)
ауа кіретін саңылаулар

ауа шығатын саңылаулар

12 Бөлме кондиционері

түтіктер
дренаж түтігі

ауа кіретін
саңылаулар

(Сырт
жағы)
түтіктер
дренаж түтігі

ауа шығатын
саңылаулар
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Егер кондицинер ұзақ уақыт қолданылмайтын болса
Егер кондицинер ұзақ уақыт қолданылмайтын болса

Ұзақ қолданбағаннан кейін қайта пайдалануға енгізу кезінде

Автоматтық ажыратқышты сөндіріңіз
және қуат беру сымын ажыратыңыз

Ауа фильтрін тазартыңыз және оны ішкі
модульге орнатыңыз (фильтрлерді тазарту туралы 12 парақ)

САҚ
САҚ БОЛЫҢЫЗ!
БОЛЫҢЫЗ!

Дистанциялық басқару пультінен батарейкаларды алып шығыңыз

ҚАЗАҚ ТІЛІ

Ұзақ қолданбаған жағдайда автоматтық ажыратқышты сөндіріңіз.
Немесе жиналған шаң өрт әкелуі мүмкін.
Ішкі немесе сыртқы модульдердегі ауа
жүйесінің кіріс және шығыс саңылаулары жабық екенін тексеріңіз.

Пайдалы кеңестер
Бөлмені қатты суытпаңыз

Перделер мен жалюзилерді жабыңыз

Бөлмеде бірыңғай ауа температурасын ұстап тұрыңыз

Бұл денсаулыққа зиян және
электр энергиясының
шығынын ұлғайтады.

Жұмыс істеп тұрған бөлмеге
тік күн сәулесінің кіруіне жол
бермеңіз

Бөлмеде бірыңғай ауа температурасы болуы үшін, тік
және көлденең жалюзилердің қалпын реттеңіз.

Есіктер мен терезелерді
мықтап жабыңыз

Ауа фиильтрлерін әрқашан
тазалаңыз.

Бөлмені желдетуді ұмытпаңыз.

Бөлмедегі салқын ауаны
сақтап тұру үшін терезелер
мен есіктерді сирек ашыңыз

Ауа фильтрлерінің ластануы ауа
ағымын төмендетеді және кондицинердің салқындату және кептіру сипаттамаларын
бәсеңдетеді. Фильтрлерді екі аптада бір рет тазартыңыз.

Кондицинердің жұмысы кезінде терезелерді жауып қою
керек, дегенмен уақытылы
желдетіп отырған жөн.
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Ақауларды жою
Жөндеу немесе қызмет көрсету орталығына жүгінер алдында осы кестені зер салып оқыңыз.
Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, кондиционерді сатушымен немесе қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

Қателіктер (ақаулар)
Кондицинер жұмыс істемейді

Бөлмеде иіс пайда болды

Тексеріңіз

Беттерді қараңыз

• Таймерді орнатуда қателескен жоқсыз ба?
• Автоматтық ажыратқыш сөнген жоқ па немесе сақтандырғыштар жұмыс істей ме?

-

• Оның ылғалды қабырғалардан, кілемнен,
жиһаздан немесе киімнен келіп тұрғандығын тексеріңіз.

-

Кондицинерден сұйықтық
жылыстап тұр

• Конденсация бөлмені салқындатқан кезде
пайда болады.

-

Қайта іске қосқан кезде
кондицинер 3 минуттан
кейін қосылды

• Қорғаныс механизмі іске қосылып тұр
• Үш минуттан кейін кондицинер жұмысқа
кіріседі.

-

Бөлмені салқындату жылдамдығы жеткіліксіз

• Ауа фильтрі ластанған жоқ па?
Ауа фильтрін тазарту нұсқаулығын қараңыз
• Қажетті температура дұрыс қойылды ма?
• Ішкі модульдегі ауа жүйесінің кірісі немесе
шығыс саңылауларды жабық емес пе?

Кондицинерден қатты шу
шығады

• Аққан судың шуы естіледі.
- Оны кондицинердегі фреон шығарады.
• Қысылған ауаның атмосфераға шыққанындай шыңыл. Бұл кондицинердің кептіру
жүйелері жұмыс істеп тұр.
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-

-

ДБ пультінің дисплейіндегі
кескіндер өте ашық немесе көрінбейді

• Қуат беру элементтері тозған емес пе?
• Қуат беру элементтері дұрыс орналастырылған ба, полярлығы сақталған ба?

6

Кондицинерден тырсыл
естіледі

• Бұл дыбыс температура өзгерістері кезінде алдыңғы панельдің кеңеюі/ азаюы
нәтижесінде шығады.

-

ЕСКЕРТУ:
Бұл тауардың қызмет көрсету мерзімі,
тұтынушыға берілген күннен бастап, 7 жылға тең.
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