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Нұсқаулықты оқыңыз

Сақтық

Қорғаушы Жер

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЕРЕЖЕЛЕР

Құрылғыны қолданбастан бұрын нұсқаулықты мұқият оқыңыз
және болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз және қажет
болса қолдану нұсқаулығын үшінші тұлғаға беріңіз.

Кез келген жағдайда өндірушінің техникалық бөлімімен көмек
бойынша кеңесіңіз

ЕСКЕРТПЕ: Электрліқ құрылғыны қолдану барысында өрт
қатерін, электрлік шок және жарақат қауіпін болдырмас үшін
әрдайым негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.

1) Жалпы
Осы құрылғының электрлік сипаттамалары сіздің орнатуыңыз
бойынша сай келетінің тексеріңіз.

Электрлік қауіпін болдырмас үшін суға немесе басқа да
сұйықтықтарға салмаңыз. Судың жаңында қолданбаңыз.
Бұл құрылғы тек қана ішкі жайда қолдануға арналған.
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ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Құрылғының үстіне заттарды қоймаңыз.

Құрылғыны сүзгішсіз қолданбаңыз.

Құрылғыны тоқ көзінен ылғал қолмен ажыратпаңыз, ток ұрып электрлік шок болуы мүмкін.

Құрылғыны жұмыс жасап тұрғанда тасымаңыз.
Оны қауіпсіз және тегіс жерге қойыңыз. Оқыс жағдай болмас үшін балалардан
алыс жерде ұстаңыз.

Құрылғының рұқсат етілмеген қолдануы және техникалық өзгертулері өмір мен
денсаулыққа қауіп тудыруы мүмкін.
Ешқандай затты құрылғының ішіне салмаңыз. Құрылғыны бөлшектеп шашпаңыз.

Бұл құрылғыны 8 жасар және жоғары балалар және физикалық, сезімталдық,
психикалық мүмкіндіктері шектеулі немесе білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға
құрылғыны қолданудың қауіпсіз жолдарын, қауіп-қатерді маман адам түсіндірген
соң қолдануға болады.

Балаларға құрылғымен ойнауға болмайды.

Бақылаусыз тазарту немесе техникалық баптау жұмыстарын балаларға жасауға
болмайды

2) Электрлік қауіпсіздік
Егер қуаттану сымы зақымданған болса, қауіпті жағдайды болдырмас үшін тек
қана өндіруші, оның жөндеу агенті немесе ұқсас мамандандырылған адамның
көмегімен ауыстырылуы қажет.

Кабельдердің тозуға, даттануға, қатты қысымға, дірілдеуге, өткір шеттерге немесе басқа да
қоршаған ортаның әсерлеріне шалдыққыш емес екендігін тексеріңіз.

НАҚТЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Құрылғы ұлттық электромонтаждау ережелеріне сай орнатылуы қажет
ережелері
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Желдету саңылауларында кедергілердің қалыптасуын болдырмаңыз.
Құрылғы механикалық зақымдану болмайтындай етіп сақталады.
Құрылғының электр желісіне жалғау әдісі:
(1) Құрылғыны зақымдалған штепсель немесе резеткімен қоспаңыз.
(2) Тек қана дұрыс қуат көзін қолданыңыз - Айнымалы ток 220-240В-50Гц.
(3) Егер құрылғы ұзақ уақытқа қолданылмайтын болса штепсельді резеткіден ағытыңыз.
(4) Тазарту кезінде құрылғыны қуат көзінен үнемі ағытып, сөндіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Өндіруші ұсынбаған тазарту немесе ерітуді жылдамдату құралдарын
қолданбаңыз.

Теспеңіз немесе жандырмаңыз.

Суық агент газдерінің иісі болмайтының біліп жүріңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Номиналды кернеу 220-240В
Номиналды жиілік 50Гц
Номиналды қуат 1300Вт(Салқындату)

1350Вт(Қыздыру)

Суық агент нөмірі R-410A
Суық агент мөлшері 0.56кг

Рұқсат етілген шектеулі
жұмыс қысымы

Зарядтың бітуі 2.6МПа
Сіңіруі 1.0Мпа

Максималды рұқсат етілген
қысым

Зарядтың бітуі 3.2МПа
Сіңіруі 1.2МПа

Қоршаған ортаның жұмыс
температурасы/Ылғалдылығ
ы

16 ° C-35 ° C / 30% -80%
салыстырмалы ылғалдылық
(салқындату) 10 ° C-25 ° C /
30% -80% салыстырмалы
ылғалдылық (қыздыру)Қорғау тобы I

IP нөмірі
IPXO (судың тиуінен қорғану
жоқ）

Сақтандырғыш түрі/Номиналы

Үлгі

Деректер шығатын түтікпен <1 метр тексерілген.

2A,250VAC



Бөлшектерінің атауы

Алдыңғы панелі
1.Басқару панелі

2.

3.Дөңгелегі

Артқы көрінісі

4.
5.
6.

7.
8.
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желдету рамалары

тұтқасы

Ауа тарқыш
икемді шығатын шланг коннекторы

Ауа тарқыш
ағызу штепселі
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Басқару панелінің сыртқы келбеті мен атқарымы

ТЕМПЕРАТУРА ЖӘНЕ
ТАЙМЕР-БАТЫРМАСЫ ҚОЛДАНУ ТӘРТІБІНІҢ БАТЫРМАСЫ

ҚОСУ БАТЫРМАСЫ ТЕМПЕРАТУРА
ЖӘНЕ ТАЙМЕР+
БАТЫРМАСЫ

ДАБЫЛ
ҚАБЫЛДАҒЫШ

ТЕРЕЗЕСІ

ЖЕЛДЕТКІШ

ЖЫЛДАМДЫҒЫН
РЕТТЕЙТІН БАТЫРМА

ТАЙМЕРДІ
ҚОСУ/
ӨШІРУ
БАТЫРМАСЫ

KZ

Пайдалану жөнінде кіріспе

Бұл бөлімді пайдаланар алдында:
1) Жақын жерде қуат көзі бар орынды табыңыз.
2) Қуат көзін 220 ~ 240 В / 50 Гц айнымалы тоғы бар жерлендірілген

рәзеткіге тығыңыз;
3) Кондиционерді қосу үшін КОСУ батырмасын басыңыз.
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1. Қолданар бұрын

Назар айдарыңыз:
- Жұмыс жасау температурасының ауқымы:

Шығарғыш құбыршектің дұрыс монтаждалғанын тексеріңіз.
Суыту және құрғату операцияларына байланысты ескерту:
- Суыту мен құрғату функцияларын қолдану барысында әрбір

қосу/өшірудің арасында 3 минут үзіліс жасаңыз.

2. Мұздату үрдісі
- «Қызмет көрсету тәртібі» батырмасын «Суық» белгішесі көрінгенше

басып тұрыңыз.
- «ТЕМП+» немесе «ТЕМП-» батырмаларын таңдап қажетті бөлме

температурасын таңдаңыз. (16 °C - 31 °C)
- «Желдеткіш Жылдамдығы» батырмасын желдің жылдамдығын таңдау

үшін басыңыз.

Максималды мұздату Минималды мұздату

ҚТ/СТТ(°C) 35/24 18/14

Төкпе
құбыршегі

3. Кептіру үрдісі
«Қызмет көрсету тәртібі» батырмасын «Кептіргіш Индиакторы шамы»

жыпылықтағанша
басыңыз.

- Таңдалған температураны бөлменің қазіргі температурасын минус
2 °C-қа орнатыңыз. (16 °C-31 °C)

- Желдеткіш қозғалтқышын ТӨМЕНГІ жел жылдамдығына о натыңыз.

KZ
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4. Таймер үрдісі
Таймерді ҚОСУ:

- Кондиционер СӨНГЕН кезде «Таймер» батырмасын басып, қажетті
ҚОСУ уақытын температура арқылы және уақытты орнату батырмасын
таңдаңыз.

- Басқару панелінде «ҚОСУ уақытын алдын ала орнату» көрінеді.
- ҚОСУ уақыты 0-24 сағаттың ішінде кез келген уақытта реттелінеді.

Таймерді ӨШІРУ:
- Кондиционер ҚОСЫЛҒАН кезде «Таймер» батырмасын басып, қажетті

СӨНУ уақытын температура арқылы және уақытты орнату батырмасын
таңдаңыз.

- Басқару панелінде СӨНУ уақытын алдын ала орнату» көрінеді.
- СӨНУ уақыты 0-24 сағаттың ішінде кез келген уақытта реттелінеді.

5. Созылмалы дренаж
- Құрылғыны ұзақ уақыт қолданбаған жағдайда оның түбіндегі

дренажды тесіктен резиналы бітеуді алып тастаңыз және ағызу
құбыршегін төменгі бекіткіш қысқышқа іліп қойыңыз. Суға арналған
резервуардағы барлық су сыртына ағып кетеді.

Орнату түсіндірмесі

1. Орнату түсіндірмесі:
- Алынбалы кондиционер тегіс және бос жерде орналастырылу керек.

Ауа шығарғыш тесігін жаппаңыз, және айналадағы қашықтық 30
см-ден кем болмауы керек. (Сур. 8 қараңыз)

- Ылғалды тазалағыш бөлмеде орнатуға болмайды.
- Жалғағыш рәзетке жергілікті электр қауіпсіздігінің талаптарына сай болу

керек.

KZ
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Сур. 8

2. Шығарғыш құбыршекті орнатуға кіріспе

A) Уақытша орнату
1. Ағызғыш құбыршекті төртбұрыш және тегіс бекіткіш

қыстырмаларға айналдырып тастаңыз.
2. Квадратты бекіткіш қыстырманы кондиционердің артқы

жағындағы тесікке салыңыз ( Сур. 9 қараңыз).
3. Шығарғыш құбыршектің арғы шетін жақын жерде орналасқан

терезе алды тақтайына қойыңыз.

Ішкі су резервуарының толғандығын білдіретін белгі беру
функциясы

Төкпе құбыршегі

KZ
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- Ішкі су жіберу резервуарының бір сақтандырғыш ажыратқышы бар және
ол су деңгейін қадағалайды. Су деңгейі күтілген деңгейге жеткенде
судың толғандығын білдіретін индикатор жанады. (Егер резервуар
бұзылған болса, су толғанда құрылғының түбіндегі резиналы бітеуді алып
тастап барлық суды төгіп тастауыңызды өтінеміз).

Күтіміне түсініктеме

Мағлұмдама:
1) Тазалар алдында құрылғыны барлық электр тоғынан ажыратқаныңызға
көз жеткізіңіз;
2) Тазалау үшін жанармай және басқа да химкаттарды қолданбаңыз;
3) Құрылғыны тікелей жумаңыз;
4) Егер кондиционер бұзылған жағдайда дилерге немесе қайта жөндейтін

дүкенге апарыңыз.

1. Ауа сүзгіші
- Егер ауа сүзгіші құм/кірмен бітелген болса оны әрбір екі апта сайын

тазартып тұру қажет.
- Демонтаж

Ауа тартқыш торын ашыңыз және ауа сүзгішін шешіңіз.
- Тазалау

Ауа сүзгішті жылы (40 °C） тазалағышпен тазалап, көлеңке жерде
кептіріп алыңыз.
Монтаждау
Ауа сүзгісін кірме торға салып, бөлшектерін қалай бұрын тұрған
болса дәл солай орнына қайта қойыңыз.

2. Кондиционердің бетін тазалау
Алдымен бетін бейтарап тазалағышпен және ылғал шүберекпен

тазалап, сосын құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

KZ
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Мәселелерді түзеу

Мәселелер Мүмкін себептері Ұсынылатын шешімдер

1. ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУ

БАТЫРМАСЫН

БАСҚАНДА ІСКЕ

ҚОСЫЛМАЙДЫ.

- Су толу индикаторы жыпылықтап

тұр және су резервуары толы.

Су резервуарынан суды төгіп

тастаңыз.

- Бөлме температурасы орнату

температурасынан төмен.

(мұздату тәртіптемесі )

Температураны қайта орнатыңыз

2. Қажетті түрде

мұздатпайды

- Есіктер мен терезелер

жабылмаған.

Барлық есіктер мен терезелердің

жабылғанына көз жеткізіңіз.

- Бөлме ішінде ыстықтың көзі бар. Мүмкін ысыту көзін алып

тастаңыз.

- Шығарғыш құбыршегі

жалғанбаған немесе бітелген.

Шығарғыш құбыршегін жалғаңыз

немесе тазалаңыз.

- Темепература орнатылымы өте

жоғары.

Температураны қайта орнатыңыз.

- Ауа кіргіш бітелген. Ауа кіргішті тазалаңыз.

3. Шулы - Орналасуы денгейде емес

немесе жеткілікті тегіс емес.

Құрылғыны тегіс, деңгейлі жерге

қойыңыз.

- Дауыс кондиционердің ішіндегі

суықтату агентінен шығып тұр.

Бұл қалыпты жағдай.

4. E0 Коды Бөлме температурасының

сенсоры істен шыққан.

Бөлме температура сенсорын

ауыстырыңыз (құрылғы

ауыстырусыз да жұмыс жасай

береді)

5. E2 Коды Су насосы істен шыққан Құрылғыны қайта қосыңыз және

бұзылу, жойылуы мүмкін.

Су насосын ауыстырыңыз.

Назар аударыңыз: Шынайы өнімндердің көрінісі басқа болуы
мүмкін.

KZ
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OPERATION MODE BUTTON

UP        DOWN

Temperature & timer- 

Temperature & timer+
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Made in P.R.C. 2018

* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia 2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / 
Gwarancja 2-letnia / Кепілдік 2 жыл / Гарантія 2 років / Garanţie 2 ani /  2-year guarantee 

ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК,  141031, Московская 
область, Мытищинский район, г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ  

RU

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

UA

KZ «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС Қазақстан 
Республикасы,050000, Алматы қ., Қонаев 
көшесі, 77, «ParkView» БО, 6қ., 07 оф.
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