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КРАТКИЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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* Ваш кондиционер может незначительно отличаться
   от изображенного на рисунке 

Ваш кондиціонер може мати незначні відмінності

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
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ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ IRCXK02
ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ IRCXK02
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

 ● Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), модуль управления кондицио-
нера самостоятельно определяет, какой из базовых режимов (Охлаждение, Обогрев ему 
включить, на основании данных от датчика комнатной температуры.

 ● В автоматическом режиме Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора 
– это происходит автоматически. Если АВТО режим Вам не подходит, выбирайте другой 
режим принудительно.

 ● В режиме FAN (вентилятор) на индикаторе ПДУ температура не отображается, и не контр-
олируется  системой, при этом скорость вентилятора выбирается кнопкой ;  

 ● В режиме DRY (осушения) -  Вы не сможете переключать скорость вращения вентилято-
ра – она будет  регулироваться автоматически, исходя из заданной температуры.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Температура воздуха в помещении:
от +16 до 32 °С Температура воздуха на улице от -5 до 49 °С

Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 %

 Если влажность воздуха в комнате избыточная, то на 
поверхности кондиционера может образоваться конденсат, который 
будет течь на пол и окружающие стены, предметы!

ОБОГРЕВ

Температура воздуха в помещении:
от +5 до 24 °С, 
задавать можно от +16 до +30 °С  Температура воздуха на улице от -15 до 
+24 °С 

ОСУШЕНИЕ Температура воздуха в помещении:
от 17 до 30 °С Температура воздуха на улице от +10 до +30 °С
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ПРОСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Перебои в электропитании Подождите, пока восстано-
вится электропитание

Разрядились элементы пита-
ния пульта дистанционного 
управления

Замените элементы питания

Задано время включения 
кондиционера по таймеру

Подождите, пока кондицио-
нер включится по таймеру, 
или отмените настройку тай-
мера

Задана слишком высокая или 
слишком низкая температура 
воздуха в помещении

Правильно задайте темпера-
туру воздуха

Воздушный фильтр забит пы-
лью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы заго-
раживают воздухозаборную 
или воздуховыпускную ре-
шетку наружного блока

Удалите посторонние пред-
меты

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Посторонние предметы заго-
раживают воздухозаборную 
или воздуховыпускную ре-
шетку наружного блока

Удалите посторонние пред-
меты, затем включите конди-
ционер

Действует трехминугная за-
держка включения компрес-
сора

Немного подождите, он 
включится автоматически

Неправильно задана темпе-
ратура воздуха

Правильно задайте темпера-
туру

!
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СИТУАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
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ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
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ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
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КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУШНЫЙ  СПЛИТСИСТЕМА 

ТОРГОВАЯ МАРКА IDEA
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П АС П О Р Т

Завод-производитель:
IDEA Engineering Limited, Hong Kong, PRC
Айдіа Інжинірінг Лімітед, Гонконг, КНР
Прозведено по заказу:
IDEA Engineering Limited, Hong Kong, PRC
Айдіа Інжинірінг Лімітед, Гонконг, КНР

Кондиционер должен быть подключен к электросети, которая соответствет государственым стандар-
там, а именно:
• Напряжение должно находится в пределах 220~240В, частота переменного тока должна составлять 50Гц, 
от 1-фазного источника питания;  для моделей 36-48-60 - от 3 х фазного источника, с напряжением 380В/50Гц
• Для подключения питания к кондиционеру, необходимо использовать электрический провод
з площадью сечения не менее, чем 2,5 мм2 ;
• Класс защиты от поражения электрическим током – Класс I;
• Класc защиты от пыли и влажности – IP 24

Назначение:  прибор предназначен для кондиционирования  воздуха- изменения темпе-
ратуры воздуха по устанавливаемой пользователем программе (заданию), в определён-
ном объёме помещения, он подключается к источнику электропитания и дренажной маги-
страли, согласно схем предоставленных в монтажной инструкции.
Функции устройства: охлаждение и обогрев, с поддержанием заданной пользователем 
температуры.  Управление осуществляется постредством ПРОВОДНОГО пльта дистанци-
онного правления. Указания по размещению: серия ITB – горизонтально, за подвесным 
потолком. Рабочая зона нахождения людей – не менее 2,5 м от точки выхода воздуха из 
внутреннего блока.  Переохлаждение и сквозняк (интенсивный поток воздуха) небезопа-
сны для здоровья!
Для подключения требуется наличие специального инструмента и  монтажной квали-
фикации, необходимо соблюдать правила техники безопасности и технические огра-
ничения согласно СНН, СНиП, ПЭУ и нормативы профильных СРО! 
Утилизация: требется предварительная подготовка к утилизации, не допускается  вы-
брасывать устройство вместе с бытовыми отходами! Соблюдайте требования к утили-
зации промышленных отходов, принятных в Вашем регионе! Обязательно  отключите 
провод электропитания от внутреннего и наружного блока перед утилизацией!

• 100 см от ближайшего препятствия до любой стороны блока, кроме верхней стороны;
• 250 см от уровня пола до нижней поверхности панели блока;
• Не менее 5 см от верхней крышки до основного потолка

• 5 см от основного потолка до верхней крышки корпуса блока;
• 30 см от стены до боковых поверхностей корпуса блока,  со стороны подключения фреонопроводов и 
встроенной коробки электрических компонентов;
• 100 см от отверстия выхода воздуха до первого ближайшего выхода воздуховода в  помещение. 

• 20 см от ближайшего препятствия до любой стороны блока, кроме верхней стороны;
• 230 см от уровня пола до нижней поверхности панели блока при монтаже на потолок.

Срок годности: неограничен. Срок службы: 7 лет. 
Срок и условия гарантии указаны в Гарантийном талоне, который вложен в комплект 
кондиционера (внутреннего блока). Дополнтельную информацию можно найти на сайте 
Адреса сервисных центров в Вашем городе или районе- уточняйте у Вашего поставщика 
а также на сайе www.ideaaircon.com.ua в разделе СЕРВИС!
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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання кондиціонера.
Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до інструкції, інакше це може призвести

до пошкодження кондиціонера або до загрози безпеки людини, пошкодження майна.

1. Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені і їх встановлено належним чином; 
2. Переконайтесь, що повітряні вихід і вхід не заблоковано;
3. Електричне живлення підведено та підключено, дріт живлення не пошкоджено.

 ● Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися кваліфікованим спеці-
алістом з дотриманням діючих правил і нормативів з встановлення кондиціонерів.

 ● Не намагайтеся встановити кондиціонер самостійно!
 ● Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його техніч-

ним станом згідно з інструкцією, інакше, це може призвести до зменшення ефективності 
його роботи

 ● Намагайтеся підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занадто хо-
лодно, це може негативно вплинути на здоров`я дітей і людей похилого віку. Рекомендо-
вана температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна 
відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7 °C

 ● Можливо, в деяких випадках приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискав-
ка, радіотелефон або інший прилад, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу, 
тимчасово вимкніть кондиціонер з мережі та увімкніть його через 10 сек., потім запустіть 
кондиціонер.

 ● Будь ласка, встановіть потрібний режим на пульті дистанційного керування. Встановіть 
потрібну температуру. При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання 
повітря сонячними променями, закривайте штори на вікнах.

 ● Перевірте, щоб повітряний вихід не був заблокований, інакше це може призвести до змен-
шення ефективності роботи кондиціонера або зупинити дію системи.

 ● Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері часті-
ше, ніж це необхідно.

 ● Будь ласка, регулярно очищуйте повітряний фільтр. Якщо фільтр забруднений, продуктив-
ність кондиціонера знижується.
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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ

Первинний вимикач має бути розміщений у недоступному для дитини місці,
щоб захистити дитину від небезпеки удару струмом.

 ● Вимкніть первинний вимикач електроживлення, якщо Ви довго не будете користуватися 
кондиціонером.

 ● У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб збе-
регти кондиціонер від пошкодження.

 ● Не використовуйте для чистки рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на вну-
трішній блок. Інакше це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження 
струмом.

 ● Не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вен-
тилятори блоків обертаються з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може при-
звести до травми та суттєвої поломки.

 ● Не використовуйте для чистки рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на вну-
трішній блок. Інакше це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження 
струмом.

 ● Не торкайтеся лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зажати Ваш палець і 
пошкодити частини лопатей вентилятора, що рухаються.

 ● У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний 
виток і т. ін., будь ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім викличте сервісного 
майстра. Не працюйте вологими руками або у вологому середовищі. Не висмикуйте вилку 
живлення за шнур. Це може призвести до ураження електричним струмом.

 ● Не використовуйте, і не зберігайте вогненебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин 
і т. п.) поблизу кондиціонера, щоб запобігти займанню.

 ● Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигна-
лу у внутрішньому блоці, інакше це може призвести до короткого замикання.

 ● Не розбирайте корпус внутрішнього блока, щоб запобігти можливій поломці вентилятора 
і нанесення Вам травми. Не дозволяйте дитині торкатися до кондиціонера, щоб уникнути 
можливої небезпеки

 ● Даний кондиціонер рекомендовано використовувати при наступних температурних ре-
жимах навколишнього повітря:

! ПРИМІТКА
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ЧИСТКА , ОБСЛУГОВУВАННЯ
! УВАГА

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 ● Уважно вивчіть конструкцію Вашої моделі КОНДИЦІОНЕРА  та призначення кнопок 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ  за позначеннями та зображеннями, що на-

водяться  на  Стор. 4-6 даної Інструкції

ДЕЯКІ МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

ВІДМОВА ПРИЧИНИ МЕТОД УСУНЕННЯ
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СИМПТОМИ, ЩО НЕ Є ОЗНАКАМИ ПОРУШЕННЯ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

!
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КОНДИЦІОНЕР  СПЛІТСИСТЕМА  ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ

ТОРГОВА МАРКА IDEA Т Е Х Н І Ч Н А  І Н С Т Р У К Ц І Я  З  Е К С П Л УАТА Ц І Ї
Виробник:
IDEA Engineering Limited, Hong Kong, PRC
Айдіа Інжинірінг Лімітед, Гонконг, КНР
Офіційний представник виробника в Україні:
ТОВ «Мирконд»
м. Київ, вул. Михайла Грушевського 28/2, н/п 43
e-mail: info@midea.com.ua

Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:
• Напруга має бути в межах 220~240В, частота повинна складати 50Гц, від 1-фазного джерела; або 380В з 
частотою 50 Гц для моделей 36-48-60 що мають бути підключені до трьохфазного джерела напруги.
• Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електричний дріт, мідний, в ізоляції, 
рекомендований тип – ПВС 3 х 2,5+1 (заземлення), площа перерізу не менше 2,5 мм2, для трьохфазних 
моделей підбір дротів живлення повинен здійснювати інженер-електрик по місцю застосування. 
• Ступінь захисту від ураження електрострумом – Клас I;
• Клас захисту від пороху та вологи – IP x0 / IP24 (внутр. / зовн)
Призначення: пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури повітря по змін-
ній програмі в визначеному об’ємі приміщення, він підключається до джерела електроживлення та 
дренажної магістралі.
Функціональні можливості: охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем температу-
ри, що програмується через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо розташування:  серія ITB 
– горизонтально, за підвісною стелею, дротовий пульт керування - безпосередньо в кімнаті, на висоті 1,2-
1,5 м від підлоги. Робоча зона знаходження людей – не менше 2,5 м від отвору виходу повітря із внутрішніх 
блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров’я!
Для підключення вимагається наявність спеціального інструменту та належної кваліфікації, дотри-
мання вимог техніки безпеки та технічних обмежень по ДБН, СНіП, ПЕУ!
Утілізація: вимагається спеціальна підготовка до утілізації, не допускається викидати прилад разом 
із побутовим сміттям! Дотримуйтесь вимог до утілізації промислових відходів! Обов’язково відріжте 
дріт електроживлення від приладу перед утілізацією!
Вироби  відповідають   вимогам   Технічного   Регламенту   про   Обмеження   Використання   деяких Шкідливих Речовин в елек-
тричному та електронному  устаткуванні (TP ОВШР). 
Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 TP ОВШР: 
1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток;
5. Полібромбіфеноли  (РВВ)  -  не  перевищує  0.1%  ваги  речовини  або  в  концентрації  до  1000 мільйонних часток;
6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до1000мільйонних часток;                           

Мінімально допустимі відстані до оточуючих конструкцій для зовнішніх блоків:
• 30 см від найближчого перешкоди до бічної сторони блоку, 30 cм між задньою стінкою блоку (теплообмінником) і стіною будинку, 
будівлі;
• 70 см від передньої боку виходу повітря до найближчої перешкоди, заслону, конструкції;
• 60 см від найближчого перешкоди до бічної робочої сторони блоку, де розташовані крани трубопроводів і клемна колодка; також 60 
см від верхньої кришки до найближчої перешкоди;

• 5 см від основної стелі до верхньої частини корпусу блоку;

• 30 см від стіни до бічної поверхні блоку зі сторони підключення фреонопроводів та знаходження електричних компонентів у вбудо-
ваному боксі.

• 100 см від отвору виходу повітря до першої точки виходу повітрєпроводу в найближче приміщення;

Термін придатності: необмежений. Термін служби: 7 років.
Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні.
Адреси сервісних центрів- наведено на інтернет-сайті: www.ideaaircon.com.ua, в розділі СЕРВІС
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