
  КОНДИЦІОНЕРИ ПОБУТОВІ
 МУЛЬТІ СПЛІТ - СИСТЕМИ

FREE MATCH
Інструкція з експлуатації

Увага!
Перед початком експлуатації уважно вивчіть цю інструкцію



1. Загальна інформація

2. Вимоги безпеки

3. Пристрій і складові частини кондиціонера

4. Зовнішні блоки

5. Технічні характеристики внутрішніх блоків

6. Умови експлуатації

7. Управління кондиціонером

8. Технічне обслуговування

9. Загальні рекомендації з монтажу та установкиі

Виробник - GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)

Ця інструкція поширюється на кондиціонери мульти-спліт системи серії 
Free Match (вільна компоновка) з внутрішніми блоками настінного, касетного, 
підлогово-стельового і канального типів.
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Кондиціонери типу мульти спліт-системи серії FREE MATCH II
призначені для створення комфортних температурних параметрів
повітря при забезпеченні мікроклімату в житлових і службових приміщеннях.
Кондиціонер може працювати в режимі охолодження, обігріву, осушення.

  З метою забезпечення гарантії безпечної і довготривалої експлуатації уста-
новка і монтаж кондиціонерів повинні проводитись фахівцями сервісної служ-
би.
          Кондиціонер повинен підключатися до мережі електроживлення у від-
          повідності до технічних вимог цієї інструкції, та у відповідності до діючих
          правил будови і безпечної експлуатації електроустановок. Підклю-
          чення повинно проводитись кваліфікованим фахівцем.

          Кондиціонер повинен бути надійно заземленим.
          Забороняється застосовувати  дотик заземлюючого проводу до водо-
          провідних труб, громовідводів, телефонної лінії.

          Кабель електроживлення повинен бути прокладений таким чином, щоб 
          він не піддавався механічним діям (защемленню, ходінню по ньому, уста-
          новці на ньому сторонніх предметів).

          Не допускається установка внутрішнього блоку в місцях з прямим попа-
          данням води та наявністю великої кількості пару.
         
          Кондиціонер не повинен встановлюватися в зоні впливу сильних елек-
          тромагнітних полів. Відстань від блоків кондиціонера до інших електрон-
          них приладів (телевізор, магнітофон тощо) повинна бути не менше 1 м.

          Кондиціонер повинен бути встановлений таким чином, щоб забезпечити
          вільний вхід і вихід повітря через вентиляційні жалюзі блоків, а також 
          вільний доступ персоналу при експлуатації і сервісному обслуговуванні, 
          з урахуванням норм техніки безпеки.
       
          Не відкривайте захисні панелі і решітки кондіціонеру під час роботи і не
          вставляйте пальці та інші предмети в решітки.

          Під час вилучення фільтрів для чищення вимкніть електроживлення.

          Блоки кондиціонера слід встановлювати на досить міцній опорі, що забезпечує 
          надійне кріплення, здатное витримати вагу блоків.
          
          

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ



   При виборі місця установки слід уникати розміщення блоків поблизу нагрі-
вальних приладів і в місцях з прямим попаданням сонячного світла.
   Не розміщувати кондиціонер поблизу печей, бойлерів тощо, а також побли-
зу агрегатів, де можливий витік горючих вибухонебезпечних газів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.3 Кількість внутрішніх блоків залежить від потужності зовнішнього блоку і 
визначається за табл. 4.2.

3. ПРИСТРІЙ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОНДИЦІОНЕРА

Мал. 3.1

3.1 Кондиціонер являє собою мульти спліт-систему, що складається з одного 
зовнішнього блоку і декількох внутрішніх блоків.
3.2 Внутрішні блоки можуть бути настінного, касетного, канального або 
підлогово-стельового типів (див. мал. 3.1).



Потужність
охолодження

Напруга живлення

Споживана потужність

Номінальний струм

Максимальний струм

Витрата повітря

4,1(2,05-4,4)

4,4 (2,5-5,4)

6,1/4,0

1, (220-240), 50

1200

1180

5,32

5,1

7,9

2600

903х596х378

43

6+6

9+9

10

20

5

963х700х396

51

6+6

1, (220-240), 501, (220-240), 50

6,1 (2,2-7,33)

6,5 (3,6-8,5)

6,1/4,0

1910

1730

8,47

7,68

3200

963х700х396

12,73

1450

1450

6,88

6,43

7,9

3200

9+9

62

6х3

9х3

5,2 (2,14-5,8)

5,4 (2,58-5,92)

6,1/4,0

10

20

5

20 60

10

обігрів

охолодження

обігрів

охолодження

обігрів

Вага

Габарити

Діаметр труб

Максимальний перепад висот між блоками

Максимальна довжина магістралі

Сумарна довжина магістралей

рідина

мм

мм

мм

м

м

м

ШхВхГ

газ

м/г
3

А

А

А

Вт

Вт

кВт

кВт

Ph, (V), Hz

GWHD(14)NK3DO GWHD(18)NK3KO GWHD(21)NK3KOМОДЕЛЬ

Потужність
охолодження

Напруга живлення

Споживана потужність

Номінальний струм

Максимальний струм

Витрата повітря

7,1(2,29-8,5)

8,5 (3,67-8,8)

6,1/4,0

1, (220-240), 50

2180

2280

9,67

10,12

12,73

4000

1001х790х427

68

6х3

9х3

20

60

10

1001х790х427

69

6х4

1, (220-240), 501, (220-240), 50

5,5/3,8

5200

1015х440х11023

22,97

2540

2490

15,71

11,05

15,88

4000

9х4

95

6х4+9

9х2+12х2+16

8,0 (2,29-10,26)

9,3(3,66-10,26)

6,1/4,0

10

20

10

70 60

20

обігрів

охолодження

обігрів

охолодження

обігрів

Вага

Габарити

Діаметр труб

Максимальний перепад висот між блоками

Максимальна довжина магістралі

Сумарна довжина магістралей

рідина

мм

мм

мм

м

м

м

ШхВхГ

газ

м/г
3

А

А

А

Вт

Вт

кВт

кВт

Ph, (V), Hz

МОДЕЛЬ

10,5 (2,1-11,0) 12,1 (2,1-13,6)

9,3(3,66-10,26) 13,0(2,6-14,0)

5,5/-

1, (220-240), 50

3500

3750

15,42

15,2

21,65

5200

1015х440х1103

94

6х3+9

9х2+12+16

20

7,5

70

3760

3450

17,21

15,79

GWHD(42)NK3BOGWHD(42)NK3BOGWHD(42)NK3BO GWHD(42)NK3BO

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4. ЗОВНІШНІ БЛОКИ

4.1 Технічні характеристики зовнішніх блоків згідно табл. 4.1



Два блоки Два блоки

Три блоки 

Один блок

Два блоки

Один блок

Два блоки Три блоки

Чотири блокиТри блоки

Два блоки Три блоки

Чотири блоки

Чотири блоки

П'ять блоків

Три блокиДва блоки

   Два блоки

GWHD(42)
  NK3BO

GWHD(36)
  NK3BO

GWHD(28)
  NK3BO

GWHD(21)
  NK3BO

GWHD(14)
  NK3BO

GWHD(18)
  NK3BO

GWHD(24)
  NK3BO

7- потужність блоку 7000 БТО; 9 - потужність блоку  9000 БТО; 
12 - потужність блоку  12000 БТО; 18 - потужність блоку  18000 БТО;
21 - потужність блоку 21000 БТО; 24 - потужість блоку  24000 БТО.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.2 Кількість внутрішніх блоків при підключенні до зовнішнього блоку згідно табл. 4.2



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Потужність

Витрата повітря

Напруга живлення

Функції

Функції

Потужність

Витрата повітря

Витрата повітря

Потужність

Габарити

Габарити

Габарити

Рівень шуму

Рівень шуму

Вага

Функції

Рівень шуму

обігрів

охолодження

Вага

м/г
3

м/г
3

м/г
3

кВт

кВт

кВт

дБ(А)

дБ(А)

дБ(А)

Ph,(V),Hz

кг

ммШхВхГ

охолодження/нагрів

GWH(07)QA-
 K3DNB6C/I

GWH(18)QD-
 K3DNB6G/I

GWH(12)QC-
 K3DNB6G/I

GWH(09)QB-
 K3DNB6G/I

Модель

Настінні блоки

Настінні блоки

Настінні блоки

GWH09UB-
K3DNA4F/I

GWH18UC-
K3DNA4F/I

GWH12UB-
K3DNA4F/I

Модель

Модель

кВт

кВт

охолодження

охолодження

обігрів

обігрів

мм

кг

охолодження/нагрів

охолодження/нагрів

мм

кг

кВт

GWH(07)KF-
 K3DNA5G/I

GWH(18)KG-
 K3DNA5G/I

GWH(12)KF-
 K3DNA5G/I

GWH(09)KF-
 K3DNA5G/I

Примітка. Блоки комплектуються інфрачервоним бездротовим пультом управління.

ШхВхГ

5.1. Технічні характеристики внутрішніх блоків настінного типу

Таблиця 5.1

5,3

5,6

3,5

3,8

2,6

2,8

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вага блок/ панель

Напруга живлення

охолодження

обігрів
Потужність

Діаметр труб

Габарити

Габарити панель

Рівень шуму

Витрата повітря

Функції

Функції

Потужність обігрів

охолодження

Діаметр труб

Рівень шуму

Габарити

Витрата повітря м/г
3

м/г
3

м/г
3

Функції

Потужність
обігрів

охолодження

Напруга живлення

Напруга живлення

Рівень шуму

Діаметр труб

Вага

Габарити

Витрата повітря

рідина

газ

рідина

рідина

газ

газ

5.3 Технічні характеристики блоків касетного типу
Таблиця 5.3

Таблиця 5.4

Таблиця 5.2

5.4 Технічні характеристики блоків підлогово - стельового типу

5.2 Технічні характеристики блоків канального типу

охолодження/нагрів

охолодження/нагрів

охолодження/нагрів

8



Кондиціонер управляється за допомогою інфрачервоного бездротового пульта при
комплектації внутрішніми блоками настінного, касетного і підлогово-стельового типів 
(див. п. 7.2 та мал. 7.1 та 7.2).
Блок канального типу управляється за допомогою проводового пульта управління 
(мал. 7.8).

6.1. Експлуатацію кондиціонера здійснювати у відповідності до вимог цієї інструкції.
6.2. Температурний діапазон експлуатації у відповідності з таблицею 6.1.

Min температура
в режимі обігріву

Max температура в режимі 
обігріву

Min температура
в режимі охолодження

Mах температура
в режимі охолодження

6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Режим роботи

*DB - Значення температури по сухому термометру;
WB- Значення температури по вологому термометру.

5.5 Технічні параметри отримані у відповідності з ISO5151-94 при наступних умовах:
1) Температура повітря:
   а) Режим охолодження - всередині приміщення 27 С (DB)/19 C(WB)
                                          -  зовні приміщення 35 С(DB)/24 C(WB)
   б) Режим обігріву          -  всередині приміщення 20 C(DB)/15 C(WB)
                                          -  зовні приміщення  7 С(DB)/6 C(WB)
2) Довжина міжблочних фреонових трубок - 5 м.
3) Витрати повітря при нормальному атмосферному тиску повітря      

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7. УПРАВЛІННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

Температури в зоні установки
 внутрішнього блоку, (DB/WB)*

Температури в зоні установки
 зовнішнього блоку, (DB/WB)*



7.2 Пульт управління блоком для блоків касетного і напольно-стельового типів.

  Для управління кондиціонером застосовується бездротовий інфрачервоний дистан-
  ційний пульт.
  При управлінні, відстань між пультом і приймачем сигналу на внутрішньому блоці має
  бути не більше 10 м. Між пультом і блоком не повинно бути предметів, що заважають
  проходженню сигналу.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мал.7.1. Пульт управління

Прийом сигналу з блоку

Приплив свіжого повітря

Іонізація

Задана температура

Індикация поточного часу або таймера

Індикація годинника

Блокування кнопок

Підсвічування панеліРежим жалюзіТемпература всередині /зовні (функція відсутня)

Мал. 7.2 Індикація пульта



ON/OFF
Натисніть кнопку ON/OFF для вмикання або вимикання
кондиціонера.

Натисканням кнопки MODE вибирається режим роботи в
наступній послідовності:MODE

Автоматичний Охолодження Осушення

Вентиляція Обігрів

На дисплеї пульта висвічуються відповідні знаки індикації
режимів:

- AUTO - Cool - Dry

- Heat- Fan

Почерговим натисканням кнопки вмикається і вимикається
функція SLEEP (Сон). На дисплеї пульта висвічується знак
Установка функції можлива в режимі охолодження або обігріву
У режимах FAN (вентилятор) і AUTO функція SLEEP 
недоступна.
Режим SLEEP (Сон) вимикається після вимикання кондиціо-
нера.

Натисканням кнопки FAN швидкість повітряного потоку
змінюється в наступній послідовності:

На дисплеї висвічується відповідна індикація швидкості повіт-
ряного потоку.
У режимі Auto швидкість повітряного потоку задається авто-
матично в залежності від температури навколишнього повітря.
У режимі BLOW (Провітрювання) вентилятор обертається дея-
кий час після вимикання блоку. 

   

Низька
Середня
Висока

AUTO

Натисніть кнопку для установки часу годин, на дисплеї почне
блимати знак "    ".
На момент миготіння знака "    " протягом 5 секунд необхідно
почати установку значення часу кнопками "+" і "-". Якщо натис-
нути і утримувати кнопку більше 2 секунд, то значення часу 
буде змінюватися кожні 0,5 секунд на 1 значення.
Після встановлення часу натисніть кнопку CLOCK повторно 
для підтвердження. Знак індікаціі перестане блимати. У зоні 
індикації поточного часу висвічується поточний час або значен-
ня часу таймера в залежності від установок.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Найменування
 кнопки

№ Коментарі

Таблиця 7.1

SLEEP

FAN

CLOCK



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кожним натисканням кнопки кут повороту і режим гойдання
жалюзі змінюється в наступній послідовності:

У режимах                 кут повороту для кожного напрямку пото-
ку однаковий в незалежності від напрямку повітряного потоку.
Режим     включає в себе весь кут обдуву. Якщо натиснути
на кнопку і утримувати протягом 2 сек., жалюзі почнуть гойда-
тися, потім, якщо кнопку відпустити, положення жалюзі
зафіксується в обраному положенні.

При натисканні кнопки вмикається підсвічування дисплея на
панелі внутрішнього блоку. При повторному натисканні 
підсвічування вимикається.

Натисканням кнопки включається режим TURBO при цьому в
режимі COOL або HEAT вентилятор починає обертатися з 
підвищеною швидкістю щодо наявних режимів швидкостей.
На дисплеї висвічується знак     . При зміні режиму швидкості 
вентилятора режим TURBO автоматично вмикається.

Кнопка функції BLOW (самоочищення). Натисканням кнопки
BLOW в режимах COOL (охолодження) або DRY (Осушення) 
вмикається або вимикається функція самоочищення, при 
цьому на дисплеї висвічується знак     . При повторному на-
тисканні кнопки функція вимикається і знак      гасне.

Кнопка перемикання індикації режиму температури (функція 
є не у всіх моделях):

- задана,       - всередині приміщення, 

- зовні приміщення.

Для перемикання зі шкали Цельсія (С) в режим шкали 
Фаренгейта (F) необхідно в режимі пульта OFF натиснути од-
ночасно на кнопки "-" і MODE.

Натисканням кнопок "+" "-" збільшується або зменшується від-
повідно значення заданої температури повітря всередині 
приміщення.
Якщо натиснути і утримувати одну з кнопок протягом 2 сек., 
то значення температури швидко змінюється.
Значення температури відображається в градусах Цельсія (С)
або Фаренгейта (F).
Перехід зі шкали Цельсія в шкалу Фаренгейта і навпаки
здійснюється одночасним натисканням кнопок "-" і MODE в 
режимі OFF.
Кнопки служать також для зміни значення часу в режимах 
COOL і TIMER.
 

Кнопки “+” “-”

BLOW

TURBO

LIGHT

Режим гойдання і 
кут повороту жалюзі

TEMP

0

0



При натисканні кнопки вмикається приплив свіжого повітря.
На дисплеї пульта висвічується індикація     .
(Функція відсутня)

AIR

При натисканні на кнопку TIMER ON встановлюється функція
вмикання кондиціонера по таймеру. На дисплеї пульта 
активізується зона індикації таймера і починає блимати знак
       Потім кнопками "+" "-" протягом 5 сек. встановлюється 
значення часу таймера. Кожне натискання кнопки "+" або "-" 
збільшує або зменшує значення часу на 1 хвилину.
Якщо натиснути і утримувати кнопку протягом 2 сек., то зна-
чення починає швидко змінюватися.
Після установки часу таймера протягом 5 сек. під час миготін-
ня зони індикації таймера необхідно ще раз для підтверджен-
ня установки натиснути кнопку TIMER ON. Щоб вийти з режи-
му "TIMER ON" необхідно ще раз натиснути кнопку TIMER ON.

При натисканні на кнопку встановлюється функція вмикання
кондиціонера по таймеру. Порядок установки часу і вимикання
аналогічний режиму TIMER ON.

TIMER ON

TIMER OFF

Функція HEALTH (Cold Plasma) вмикається або вимикається
натисканням кнопки. На дисплеї висвічується знак "    ".
(Функція присутня не у всіх моделях).

HEALTH

13

14

16 I FEEL Натисканням кнопки вмикається I FEEL. При вмиканні цієї 
функції значення заданої температури навколишнього повітря 
буде визначатися місцем розташування дистанційного
ІЧ-пульта. Кожні 10 хвилин з пульта на внутрішній блок надси-
лається сигнал підтвердження. У разі, якщо сигнал не буде
отриманий, кондиціонер починає працювати у відповідності з 
датчиком температури, встановленим у внутрішньому блоці.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.3. Панель індикації на внутрішньому блоці.

а) для моделей GWC(H)D...A(A,B,C)NK3A3A

б) для інших моделей

Охолодження Осушення

Обігрів

Приймач сигналу з ПДУ

Живлення / робота

Охолодження

Живлення / робота Осушення

Приймач сигналу з ПДУЗадана температура

Мал.7.3

Обігрів



В режимі охолодження або обігріву кондиціонер підтримує температуру з точністю + 1С.

Якщо задана температура в режимі охолодження вище температури навколишнього повітря
більш ніж на 1 С, кондиціонер не ввімкнеться.

Якщо задана температура в режимі обігріву нижче температури навколишнього повітря
більш ніж на 1 С, кондиціонер не включится.
В режимі AUTO температура не регулюється вручну, кондиціонер автоматично підтримує 
комфортну температуру 23 + 2 С. Якщо температура плюс 20 С і нижче кондиціонер автома-
тично почне роботу в режимі нагріву. При температурі + 26 С і вище кондиціонер включиться
в режим охолодження.
У режимі DRY кондиціонер підтримує задану температуру з точністю + 2 С. Якщо при вклю-
ченні кондиціонера температура в приміщенні вище заданої більш ніж на 2 С, то кондиціонер
буде працювати в режимі охолодження.
При досягненні температури нижче заданої більш ніж на 2 С компресор і вентилятор зовніш-
нього блоку припиняють роботу, вентилятор внутрішнього блоку обертається з низькою 
швидкістю або зупиняється (при нагріванні). 
У режимі "СОН" при роботі на охолодження, після першої години роботи задана температура
автоматично підвищується на 1 С, після другої години - ще на 1 С. Далі задана температура 
залишається без зміни.
У режимі "СОН" при роботі на нагрів після першої години роботи задана температура авто-
матично знижується на 1 С, після другої години - ще на 1С.Далі задана температура зали-
шається без зміни. 
У режимі "Сон" функція TIMER не вмикається.

7.5 Додаткові функції

7.5.1 Функція BLOW (самоочищення)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  Функція BLOW (самоочищення) необхідна для видалення вологи з поверхні випарника і 
внутрішніх порожнин блоку. Видалення вологи запобігає появі і зростанню бактерій всереди-
ні блоку.
  Навіть коли функція самоочищення вимкнена кнопкою ON / OFF з режиму COOL 
або DRY вентилятор внутрішнього блоку обертається на низькій швидкості протягом 10 хв. 
Роботу вентилятора в режимі "BLOW" можна примусово зупинити натисканням кнопки BLOW.
  Якщо функція відключена, то після вимкнення кнопкою ON / OFF з режиму COOL або DRY
 вентилятор внутрішнього блоку працювати не буде.

7.5.2 Режим роботи кондиціонера AUTO
В режимі AUTO кондиціонер, в залежності від температури повітря в приміщенні, автоматич-
но починає працювати в режимі охолодження або обігріву, створюючи комфортні умови
 для користувача.

7.5.3 Режим TURBO
У режимі TURBO вентилятор внутрішнього блоку обертається на надвисокій швидкості в
режимі нагріву або охолодження, створюючи інтенсивний повітряний потік, в результаті тем-
пература в приміщенні швидко виходить на задае значення.
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7.5.4 Блокування кнопок пульта.
  Якщо пульт управління знаходиться в стані ВКЛ., то при одночасному натисканні кнопок "+" і "-" 
блокуються всі кнопки пульта управління. На дисплеї висвічується знак "     ". Для зняття блоку-
вання необхідно кнопки "+" і "-" натиснути повторно.

7.5.5 Примусове вмикання / вимикання функції розморожування.
  Функція розморожування (DEFROSTING) може бути примусово вимкнена або ввімкнена. Для 
цього необхідно в стані пульта викл. натиснути одночасно кнопки BLOW і MODE. Режим розмо-
рожування ввімкнеться або вимкнеться в залежності від попереднього стану. При ввімкненні 
функції в зоні індикаціі температури загорається символ H1.
  Коли він активований, то при ввімкненні кондиціонера в режим обігріву символ Н1 буде блимати
протягом 5 сек. Якщо при цьому натиснути одночасно кнопки "+" і "-", то замість символу Н1 вис-
вічується задана температура.
Функція доступна не для всіх моделей.

7.5.6 Функція автоматичного відтаювання внутрішнього блоку.
  У разі, якщо температура всередині і зовні приміщення низька, теплообмінник внутрішнього 
блоку починає обмерзати. При температурі на теплообміннику 0 С автоматично включається 
функція автоматичного відтаювання. Компресори та вентилятори внутрішнього і зовнішнього бло-
ків зупиняються. На панелі внутрішнього блоку блимає індикатор.

7.6 Порядок управління (Мал. 7.4)

1. Після підключення кондиціонера до мережі електроживлення натисніть кнопку ON / OFF для 
вмикання кондиціонера.
2. За допомогою кнопки MODE виберіть режим охолодження COOL або нагріву HEAT.
3. Кнопками "+" "-" встановіть значення заданої температури в діапазоні від 16 до 30 С. У режимі
AUTO значення температури встановлюється автоматично і з пульта не задається.
4. За допомогою кнопки FAN встановіть необхідний режим обертання вентилятора: AUTO FAN 
(автоматичний), LOW-низька швидкість, MID-середня швидкість, HIGH- висока швидкість.
5. За допомогою кнопки встановіть режим гойдання жалюзі. Для включення функцій SLEEP, 
TIMER, TURBO, LIGHT натисніть відповідні кнопки.
6. Одночасна робота внутрішніх блоків в режимі охолодження
 і обігріву неможлива.

0



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вимоги при управлінні:
Переконайтесь у відсутності перешкод між приймачем і пультом дистанційного управління.
Сигнал дистанційного управління може прийматися на відстані до 10 м.
Не кидайте і не лишайте пульт дистанційного управління в місцях прямого попадання сонячних променів.
Відстань від пульта до телевізійної та аудіоапаратури має бути не менше 1 м.

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ БЛОКИ
КАСЕТНІ БЛОКИ
*КАНАЛЬНІ БЛОКИ

НАСТІННИЙ БЛОК U-CROWNНАСТІННИЙ БЛОК SMART

НАСТІННИЙ БЛОК CHANGE PRO



on/off

SWING

+
-

FAN

SLEEP

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кнопка TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) 
Значення SET TEMP 
(ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ) 
збільшується на 1 С при однора-
зовому натисканні кнопки "+" і 
зменшується на 1 С при однора-
зовому натисканні кнопки "-". 
У режимі COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) 
значення SET TEMP може бути
встановлено в межах від 16 С до 
30 С. У режимі DRY (ОСУШЕННЯ)

значення SET TEMP може бути 
встановлено в межах від 18 С до
30 С. У режимі HEAT (ОБІГРІВ) 
значення SET TEMP може бути 
встановлено в межах від 16 С до
30 С.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кнопка TIMER OFF 
(Вимкнення за
ТАЙМЕРОМ) 
Під час роботи натисніть 
кнопку TIMER OFF,
встановіть час вимкнення
в діапазоні від 0 до 24
годин для автоматичної
зупинки блоку.

Кнопка TIMER ON
(ВВІМКНЕТЬСЯ ЗА 
ТАЙМЕРОМ).
При зупинці натисніть 
кнопку TIMER ON, 
встановіть час ввімкнення 
в дипазоні від 0 до 24 
годин для автоматичного
запуску блоку.

скидання
 таймера

скидання
 таймера

Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР). 
Натисніть цю кнопку, щоб вибра-
ти швидкість обертання вентиля-
тора в наступній послідовності:

Кнопка MODE (РЕЖИМ)
Натисніть цю кнопку для 
зміни режиму функціонуван-
ня в наступній
послідовності:

Охолодження
Осушення

Вентилятор

Обігріву

Кнопка SLEEP (СОН).
Дана кнопка натискається, щоб
запрограмувати СОН.

Рідкокристалічний дисплей.
На ньому Ви бачите всі 
встановлені значення

Кнопка SWING (хитання). 
При натисканні кнопки SWING
жалюзі починають автоматично
гойдатися, при повторному 
натисканні кнопки, жалюзі 
зупиняється.

Кнопка ON / OFF.
Для вмикання або
вимикання блоку 
натисніть дану кнопку.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робота в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ.
   Мікрокомп'ютер здійснює управління охолодженням в залежності від різниці між тем-
пературою всередині приміщення і заданою температурою.
   Якщо температура в приміщенні вище заданого значення, кондиціонер працює в ре-
жимі ОХОЛОДЖЕННЯ.
   Якщо температура в приміщенні нижче заданого значення, кондиціонер зупиняється 
і працює тільки двигун вентилятора внутрішнього блоку.   
   Задана температура повинна знаходитися в межах від 20 С до 30 С.

1. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку "ввімкнути" кондиціонер увімкнеться.
 
2. Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ), встановіть режим роботи     .

3. Натисніть кнопку SWING (хитання), жалюзі почнуть автоматично гойдатися; при 
повторному натисканні кнопки жалюзі зупиняються.

4. Натискаючи кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), встановіть швидкість обертання вентилятора.

5. Натисніть кнопку TEMP (ТЕМПЕРАТУРА), встановіть необхідне значення температури 
(SET TEMP).

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робота в режимі ОБІГРІВУ.
   Якщо температура в приміщенні нижче заданого значення, кондиціонер працює в 
режимі ОБІГРІВУ.
   Якщо температура в приміщенні вище заданого значення, кондиціонери двигун вен-
тилятора зовнішнього і внутрішнього блоків зупиняються, двигун заслінки встановлює
заслінку в горизонтальне положення. 
   Задана температура повинна знаходитися в межах від 16 С до 30 С.

1. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку "ввімкнути", кондиціонер ввімкнеться.

2. Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ), встановіть режим роботи    .

3. Натисніть кнопку SWING (хитання), жалюзі почнуть авоматично гойдатися; при 
повторному натисканні кнопки жалюзі зупиняєються.

4. Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), встановіть швидкість обертання вентилятора.

5. Натисніть кнопку TEMP (ТЕМПЕРАТУРА), встановіть необхідне значення температури 
SET TEMP (заданої температури).



Робота в режимі ОСУШЕННЯ.

  Якщо температура в приміщенні знаходиться в межах + 2 С від заданого значення, 
кондиціонер працює в режимі осушення. 
  Якщо температура в приміщенні вище заданого значення на 2 С, встановіть режим
ОХОЛОДЖЕННЯ.
  Задана температура повинна знаходитися в межах від 16 С до 30 С.
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0

0

0
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1. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку "ввімкнути", кондиціонер вімкнеться.

2. Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ), встановіть режим роботи        . Швидкість повітряного
потоку після цього не може бути змінена.

3. Натисніть кнопку SWING (хитання), жалюзійні заслінка почне автоматично гойдатися; при
повторному натисканні кнопки заслінка зупиняється.

4. Натискаючи кнопку TEMP (ТЕМПЕРАТУРА), встановіть необхідне значення температури 
SET TEMP (заданої температури).

Робота в режимі АВТО

   У режимі роботи АВТО стандартна задана температура (SET TEMP) становить 25 С 
для режиму ОХОЛОДЖЕННЯ і 20 С для режиму ОБІГРІВУ.

1. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку "ввімкнути", кондиціонер ввімкнеться.

2. У відповідності з температурою в приміщенні, мікрокомп'ютер автоматично встановлює 
режим роботи                                .

0

0

Робота в режимі ТАЙМЕР.

1. При зупинці натисніть кнопку TIMER ON (ВВІМКНЕННЯ за ТАЙМЕРОМ), встановіть час вімк-
нення кондиціонера в діапазоні 0-24 години для автоматичного ввімкнення кондиціонера.

2. Під час роботи натисніть кнопку TIMER OFF (ВИМКНЕННЯ по ТАЙМЕРУ), встановіть час
вимкнення в діапазоні 0-24 години для автоматичної зупинки кондиціонера.

скидання
 таймера

скидання
 таймера
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Робота в режимі СОН.

   При встановленні функції SLEEP (СОН) під час роботи блоку в режимі охолодження або
осушення задана температура підвищується автоматично на 1 С після першої години
роботи і на 2 С після наступних 2-х годин роботи.
   При установці функції SLEEP (СОН) під час роботи блоку в режимі обігріву задана
температура знижується на 1 С після першої години роботи і на 2 С після наступних 2-х 
годин роботи.

1. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку "ввімкнути", кондиціонер ввімкнеться.
2. Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ), встановіть режим роботи                     .  
    Швидкість повітряного потоку після цього не може бути змінена.
3. Натисніть кнопку SWING (хитання), жалюзі почнуть автоматично гойдатися; при 
    повторному натисканні кнопки жалюзі зупиняються.
4. Натискаючи кнопку TEMP (ТЕМПЕРАТУРА), встановіть необхідне значення температури 
    SET TEMP (заданої температури).
5. Кнопка SLEEP (СОН). Натисніть кнопку, щоб запрограмувати SLEEP (СОН).

0

0 0

0



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Зніміть кришку зі зворотного
    боку пульта дистанційного
    управління.
2. Вставте дві батарейки
    (типу ААА).
3. Встановіть кришку на місце.

Встановлення батарейок в пульт управління

Примітка:

Не використовуйте нову 
батарейку разом зі старою, 
а також не застосовуйте 
батарейки різних типів.

Якщо пульт не
використовується протягом
тривалого часу, вийміть 
батареї.

Батарейки можуть 
використовуватися
приблизно один рік.

Використання батарейок, 
які витратили свій ресурс, 
заборонено.

1. Зніміть кришку.
3. Встановіть кришку на місце.

2. Вставте батарейки



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.8 Пульт управління блоку канального типу

7.8.1 Опис індикації ЖК-дисплея



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автоматичне гойдання жалюзі.

Приплив повітря з вулиці.

Режим (СОН).

Блок працює в автоматичному режимі.

Блок працює в режимі охолодження.

Блок працює в режимі осушення.

Блок працює в режимі вентиляція.

Блок працює в режимі обігріву.

Ввімкнене автоматичне розморожування в режимі обігріву

Кнопкова панель пульта заблокована

Ввімкнене блокування управління з індивідуального пульта за допомогою
віддаленого управління.

Швидкість обертання вентилятора

Автоматичне ввімкнення кондиціонера в роботу із заданими параметрами
після вимкнення електроживлення і відновлення його подачі.

Автоматична індикація при роботі кондиціонера.Декоративний 
елемент

Режим енергозбереження.

Температура17

16

15

14

13

12

Індикація температури (заданої / навколишнього повітря).

Індикація при роботі електрообігрівача.18

19 Функція самоочищення.

Режим таймера.

Індикація функції безшумної роботи / безшумної роботи в автоматичному 
режимі.

Індикація в режимі налагодження.

11

№ Індикація Коментарі

Коментарі по індикації на РК-дисплеї дивись в таблиці 7.2

Таблиця 7.2

9 Функція Defrost

Функція

Функція Lock
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7.8.2 Кнопкова панель пульта

Коментарі до кнопкової панелі дивись в таблиці 7.3

Найменування 
       кнопок

Коментарі

Кнопка вибору, підтвердження та скасування обраних режимів і 
параметрів

Кнопки регулювання заданої температури і часу таймера

Кнопка для встановлення швидкості вентилятора
(Висока/Середня/Низька/Авто)

Кнопка вибору режиму роботи 
(Охолодження / Обігрів / Вентиляція / Осушення)

Кнопка ввімкнення функцій
Swing/Sleep/Turbo/Master/Save/E-heater/Blow/Quiet

Кнопка ввімкнення функції таймера

Кнопка ввімкнення / вимкнення кондиціонера



Режим роботи внутрішнього блоку задається кнопкою MODE. При натисканні
кнопки MODE режими роботи перемикаються в наступній послідовності:

Автоматичний     Охолодження      Осушення      Вентилятор      Обігрів

  Кнопками     і     встановлюється необхідне значення температури. При натисканні 
та утриманні однієї з цих кнопок температура буде швидко змінюватися. У режи-
мах охолодження, обігріву і осушення температура може бути встановлена   в 
діапазоні від 16 до 30 С.

У режимах AUTO і FAN зміна температури неможлива.

0

  Функція таймера (TIMER) дозволяє запрограмувати ввімкнення або вимкнення
кондиціонера з заданими параметрами через встановлений проміжок часу.

  Діапазон ввімкнення або вивмкнення по таймеру - від 0,5 до 24 годин. При натис-
канні на кнопку       або     встановлений час збільшується або зменшується на 
0,5 години.

  Для встановлення ввімкнення внутрішнього блоку за таймером необхідно при не
працюючому внутрішньому блоці натиснути на кнопку TIMER, на РК-дисплеї в зоні 
часу (Hour) починає блимати індикація. Кнопками     і     встановлюється час, через
який ввімкнеться кондиціонер. Потім натисніть кнопку ENTER / CANCEL для під-
твердження встановлення таймера або кнопку TIMER для скасування.

  Для встановлення вимкнення внутрішнього блоку за таймером при працюючому
кондиціонері необхідно натиснути на кнопку TIMER, на РК-дисплеї в зоні часу 
(Hour) починає блимати індикація. Кнопками     і    встановлюється необхідний час, 
через який він вмикнеться. Потім натисніть кнопку ENTER / CANCEL для підтверджен-
ня встановлення таймера TIMER для скасування.

  Щоб дозволити гойдання жалюзі необхідно при ввімкненому кондиціонері кнопкою
FUNCTION вибрати функцію SWING (на РК- дисплеї починає блимати індикація 
і натиснути кнопку ENTER / CANCEL для підтвердження. Після включення функції
SWING на РК-дисплеї пульта буде горіти індикація     .
  Для вимкнення функції SWING необхідно кнопкою FUNCTION вибрати функцію 
SWING і натиснути кнопку ENTER / CANCEL для підтвердження.
Функція недоступна для канальних блоків.

  Натисканням кнопки FAN встановлюється швидкість обертання вентилятора
внутрішнього блоку. При кожному натисканні кнопки FAN швидкість обертання 
вентилятора змінюється в наступній послідовності:

                   Автоматична        Висока        Середня        Низька

Встановлення
   значення 
температури

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.9 Порядок управління проводним пультом.

Функція Опис
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  Для встановлення функції SLEEP необхідно при ввімкненому кондиціонері кноп-
кою FUNCTION вибрати функцію SLEEP і натиснути кнопку ENTER / CANCEL для
підтвердження.
  Для виходу з режиму SLEEP необхідно кнопкою FUNCTION вибрати функцію 
SLEEP і натиснути кнопку ENTER / CANCEL для підтвердження. Режим SLEEP 
вимикається при вимкненні електроживлення.
  Якщо кнопка ENTER / CANCEL не натискається протягом 5 секунд, налаштування 
функції сну буде скасовано.

У режимі сну:

У режимах охолодження і осушення температура збільшується на 1 С через годи-
ну після запуску і потім ще на 1 С після закінчення наступної години. Після цього 
температура підтримується постійною.

У режимі обігріву температура знижується на 1 С через годину після запуску і 
потім ще на 1 С по закінченню наступної години. 
Після цього температура підтримується постійною.

В режимі вентиляції функція сну недоступна.

  Навіть коли TURBO вентилятор внутрішнього блоку обертається з високою швид-
кістю, що дозволяє здійснити швидке охолодження або обігріву. У режимах вен-
тиляції та осушення функція TURBO недоступна. Для активації функції TURBO,
необхідно за допомогою кнопки FUNCTION перейти до налаштувань функції 
TURBO і потім натиснути кнопку ENTER / CANCEL для підтвердження.
  Для скасування функції TURBO так само необхідно за допомогою кнопки
FUNCTION перейти до налаштувань функції TURBO і потім натиснути кнопку 
ENTER / CANCEL для підтвердження.

Якщо різниця температур між температурою навколишнього повітря і заданою
менше 2 С, функція TURBO вмикатися не буде. Після вимкнення електрожив-
лення функція TURBO буде вімкнена.

0

(Електронагрівач)

  У режимі обігріву для підвищення ефективності роботи блоку може бути вклю-
чений електронагрівач (Функція присутня не в усіх моделях).
  Як тільки внутрішній блок переключиться в режим обігріву, функція E-HEATER 
буде включена автоматично.

  Для активації функції E-HEATER необхідно за допомогою кнопки FUNCTION 
перейти до налаштувань функції E-HEATER і потім натиснути кнопку ENTER / 
CANCEL для підтвердження.

Для скасування функції E-HEATER так само необхідно за допомогою кнопки
FUNCTION перейти до налаштувань функції E-HEATER і потім натиснути кнопку
ENTER / CANCEL для підтвердження.

Функція Опис

0

0

0

0
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  При вимкненні кондиціонера з режиму охолодження або осушення вентилятор
внутрішнього блоку продовжує працювати ще протягом 10 хвилин, потім вимика-
ється. Функція BLOW недоступна в режимі вентиляції та обігріву. 
  Для ввімкненя необхідно кнопкою FUNCTION вибрати функцію BLOW і натис-
нути кнопку ENTER / CANCEL для підтвердження. 
  Для скасування роботи функції потрібно ще раз кнопкою FUNCTION вибрати 
BLOW і натиснути кнопку ENTER / CANCEL.

  При вимкненому внутрішньому блоці або в робочому режимі, якщо запуск прой-
шов без помилок, панель управління проводового пульта може бути заблокована
одночасним натисканням і утриманням протягом 5 секунд кнопок      і    . 
     
  Розблокування здійснюється повторним натисканням цих кнопок.

  Коли пульт заблоковано, натискання будь-яких інших кнопок марне.

  Функція Memory передбачає автоматичне відновлення робочих параметрів внут-
рішнього блоку (статус "Ввімкнений" / "Вимкнений", режим, задана температура,
налаштування швидкості вентилятора, функцій SAVE і LOCK) при відключенні і 
наступному відновленні подачі електроживлення. Для ввімкнення функції авто-
рестарту натисніть і утримуйте одночасно кнопки MODE і    при вимкненому
внутрішньому блоці. При цьому на панелі індикації загоряється індикація
MEMORY.

  Для запиту температури зовнішнього повітря необхідно натиснути і утримувати 
протягом 5 секунд кнопку ENTER / CANCEL. Після звукового сигналу на дисплеї 
відобразиться температура. Для скасування запиту необхідно натиснути кнопку
FUNCTION  або ON / OFF. Якщо нічого не робити протягом 10 секунд, запит буде
скасований автоматично.

Запит
температури 
зовнішнього
повітря

Функція Опис

Індикація 
помилки

  При виникненні несправності на РК-дисплеї пульта управління відображається
код несправності у вигляді букв і цифер. Якщо несправностей кілька, то їх коди
будуть виводитися на РК-дисплей по черзі.
  Якщо сталася несправність, вимкніть батарею та зверніться до сервісного центру.



      Для забезпечення нормальної і безвідмовної роботи необхідно своєчасне технічне 
      сервісне обслуговування, яке здійснюється фахівцями авторизованих сервісних центрів.

      Нейлонові фільтри внутрішнього блоку повинні своєчасно очищуватися від забруднень. 
      Фільтр виймається з блоку і промивається водою з легким миючим розчином.

      Дренажна трубка повинна періодично очищатися всередині і забезпечувати безперешкод-
      не відведення конденсату. 

      Після тривалого періоду простою необхідно: 
      а) Перевірити, чи не заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори.
      б) Перевірити надійність заземлення кондиціонера.
      в) Перевірити правильність установки повітряних фільтрів і їх чистоту.

      Після закінчення сезону роботи, необхідно вимкнути джерело живлення, зняти і очистити
       воздушні фільтри, очистити блоки від пилу.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Увага!
Установка, монтаж, пуск і налагодження повинне проводитися кваліфікованими фахівцями, 
що мають на те відповідний сертифікат.

9.2 Вимоги щодо розміщення блоків кондиціонера.

     Місце розміщення блоків має бути обрано з урахуванням вимог безпеки, що прописана у 2 
     розділі цієї інструкції, вільного доступу при обслуговуванні і експлуатації, і можливої   довжини
     сполучних труб.

     Внутрішній і зовнішній блок, повинні бути розташовані таким чином, щоб забезпечити безпере-
     шкодний приплив і відтік потоку повітря.

     Блоки повинні бути встановлені за допомогою надійних і міцних кронштейнів, розрахованих на
     вагу блоків, з урахуванням місця кріплення. 

     Місце розміщення блоків має бути обрано таким чином, щоб забезпечити зручність при мон-
     тажі та сервісному обслуговуванні.

     Від внутрішнього блоку повинен бути забезпечений надійний злив конденсату.

     Не допускається встановлення блоків в місцях з вмістом в повітрі горючих і отруйних речовин, 
     високою запиленістю і підвищеною вологістю.

     Не встановлюйте блоки в місцях де вони будуть піддаватися прямому попаданню сонячного
     світла або впливу джерел тепла.

     Зовнішній блок повинен бути встановлений таким чином, щоб робота компресора не заважала
     оточуючим.

     Для захисту зовнішнього блоку від дощу, прямого сонячного світла і.т.п. необхідно передбачи-
     ти навіс.

     При встановленні декількох зовнішніх блоків в безпосередній близькості, необхідно враховувати 
     напрямок вихідних повітряних потоків.

Повітряні потоки не повинні бути спрямовані назустріч один одному.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

9. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА УСТАНОВКИ




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30

