
www.midea.com.ua



1

ЗМІСТ



2

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОНДИЦІОНЕР
Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:
•Напруга живлення для всіх моделей має бути в межах 220~240В;
Частота повинна складати 50Гц; живлення від 1-фазного джерела; 
Для підключення живлення на кондиціонер, що організовується через зовнішній блок, 
необхідно використати електричний кабель (мідний в ізоляції, багатожильний), з такими 
параметрами:
для моделей з індексом потужності зовнішнього блоку (маркуванням блоку) 14,18 - з пло-
щею перерізу не менше чим 2,5 мм2 ;  
для моделей 27 та 28 -  з площею перерізу 4 мм2.
• Ступінь захисту від ураження електрострумом – Клас I;
• Клас захисту від механічного впливу та вологи – IP X0 (внутрішній блок) IP24 (зовнішній блок)
Призначення:  пристрій призначений для кондиціювання повітря- зміни температури по-
вітря по змінній програмі в визначеному об’ємі декількох приміщень, всі внутрішні блоки 
підключаються до фреонопроводів та дротів,  що сполучаються з зовнішнім блоком, а також 
до дренажних магістралей. Зовнішній блок під’єднується також до джерела електроживлен-
ня 220 або 380В (залежно від моделі).
Функціональні можливості: охолодження та обігрів (неодночасно) , з дотриманням заданої 
користувачем температури, що програмується через пульти дистанційного керування для 
кожної кімнати. 
Вказівки щодо розташування: зовнішні - вертикально на стінових кронштейнах або фунда-
менті, або на даховій поверхні. Внутрішні  блоки з  серії MCA3 – на стелі, горизонтально;  серія 
MFAI на стіні вертикально; серія MTI – горизонтально, за підвісною стелею;  блоки з серії МА 
-  на стіні горизонтально;
Робоча зона знаходження людей – не менше 2,5 м від отвору виходу повітря із внутрішніх 
блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для здоров’я!
Утілізація: При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуван-
ням лома по групах на кольорові, чорні метали й пластик та електронні компоненти. При-
стрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. 
Перед розбиранням та утілізацією, обов’язково відріжте дріт живлення як можливо ближче 
до корпусу блоку кондиціонера. Виріб не містить дорогоцінних металів! Оскільки вимагаєть-
ся додаткова підготовка до утілізації, не дозволяється  викидати прилад разом із побутовим 
сміттям! 
Ці моделі рекомендовано використовувати при наступних температурах навколишнього по-
вітря:

! ПРИМІТКА

Термін придатності: необмежений, при зберіганні має бути забезпечена температура
+5   ~  +35С. Термін служби: 7 років. 
Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений 
Продавцем!
 Адреси сервісних центрів: наведено на інтернет-сайті: www.midea.com.ua в розділі  «СЕРВІС»
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КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ВИРОБНИЦТВО

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

до пошкодження кондиціонера а також до загрози безпеки для людей, пошкодження майна тощо!

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

 ● Не намагайтеся встановити або відремонтувати кондиціонер чи його частини 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 7-9 °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.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЯКОСТІ МОНТАЖУ

Електрични автомати, аварійні вимикачі (УЗО) повинні розташовуватись у недоступному для дітей або для 
людей з особливими потребами (якщо такі проживають у Вашому помешканні) місцях,
щоб захистити їх від небезпеки ураження електричним струмом, застерегти Вас від ризику пошкодження 
майна!  Електрична мережа повинна бути підєднана до заземлення!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ КОНДИЦІОНЕРА
Якщо виникли відхилення від нормальної роботи кондиціонера, негайно вимкніть його елек-
троживлення та зверніться до АСЦ або торгівельної організації, де Ви придбали кондиціонер. 
Назвіть правильно модель (можна прочитати на наліпці збоку внутрішнього блоку), опишіть 
умови експлуатації та несправність, яку Ви спостерігаєте чи уявляєте, внаслідок чого вона 
виникла. Не намагайтесь ремонтувати кондиціонер самостійно, зверніться до фахівців.
Самостійне виконання ремонту може бути НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я! 
Ніколи не торкайтесь рухомих частин кондиціонера, трубопроводів та електричних контак-
тів під напругою!
Підключення чи ремонт кондиціонера потребує наявності спеціального інструменту, устат-
кування та належної кваліфікації технічного персоналу при виконанні робіт.
ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки та технічних обмежень відпо-
відно до ДБН, СНіП, ПЕУ та вимог щодо виконання висотних робіт та робіт з газами під тиском!

1. Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені,  їх встановлено належним чином, захисні кришки закрито; 
2. Переконайтесь, що на кімнатному та зовнішньому блоці-  вихід і вхід повітря не заблоковано;
3. Необхідно пересвідчитись що основні частинии кондиціонера є неушкодженими, шляхом огляду (не торкатися!) пере-

свідчитись що вентилятори вільно можуть обертатися та немає бруду, листя всередині у великій кількості.
4. Електричне живлення підведено та увімкнено автомат, дріт живлення не пошкоджено.
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 ● При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними променями, закривайте штори або 
жалюзі на вікнах.

 ● Перевірте, щоб вихід повітря не був заблокований (меблями, предметами та ін.), інакше це може призвести до змен-
шення ефективності роботи кондиціонера чи до аварії!

 ● Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це необхідно для про-
вітрювання!

 ● Регулярно очищуйте повітряні фільтри. Якщо фільтр забруднений, продуктивність кондиціонера знижується. Так само, з 
часом доводиться викликати спеціалістів для очистки вениляторів та теплообінників.

 ● Вимикайте автомат, рубильник,  чи «пробку» на щиті електроживлення, якщо Ви плануєте довгий час не користуватися 
кондиціонером.

 ● У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб зберегти кондиціонер від пошко-
дження електричним розрядом

 ● Не використовуйте для чистки рідкий чи хімічно активний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Це може 
призвести до пошкоджень та ураження струмом.

 ● Не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вентилятори блоків обертаються 
з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може призвести до травми та суттєвої поломки.  Не рекомендується 
розбирати або знімати кришки

 ● Не використовуйте для миття та чищення рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Інакше 
це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.

 ● Не торкайтеся лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зашкодити Вашому пальцю та зламати частини 
лопатей вентилятора, що рухаються.

 ● У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний розряд із спалахом і т. ін., будь 
ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім невідкладно викликайте сервісного майстра або службу іобслугову-
вання чи аварійного реагування, якщо є будь-які ознаки горіння дротів чи частин кондиціонеру

 ● Не торкайтеся  будь-яких частин кондиціонеру та інших приладів вологими руками або у вологому середовищі. Не ви-
смикуйте вилку живлення за дріт. 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 їх займанню та пожежі.

 ● Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигналу у внутрішньому блоці, інак-
ше це може призвести до короткого замикання.

 ● Не дозволяйте дитині та людям з особливими потребами, що, можливо проживають у Вашій родині, торкатися до кон-
диціонера, щоб уникнути можливої небезпеки

иціонера за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК) можливо з відстані не більше 8 м. 
Якщо пульт ДК знаходиться в місці кімнати, з якого складно передати сигнал (пряму досяжність ІЧ-проміню не забе-
зпечено), або в ньому частково розрядилися батареї, то кондиціонер може «реагувати» на команди с затримкою на 
2-15 секунд.

 ● Повітрєпроводи та додаткове устаткування канальних кондиціонерів мають бути розраховані, підібрані, та змонтовані 
фахівцями. При організації недостатнього протоку повітря або подавання надлишкової кількості повітря ззовні, ефек-
тивність роботи та  продуктивність канального кондиціонера може бути значно обмежена! Випадки з невірно спроек-
тованою або неналежно виконаною повітрєпровідною мережою канальних кондиціонерів не будуть вважатися гаран-
тійними! 
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КОНСТРУКЦІЯ БЛОКУ КАНАЛЬНОГО ТИПУ
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Жгут з 10-ти дротів, що використовується для під’єднання плати керування 
кондиціонеру до панелі індикатора-фотоприймача 

Панель індикації внутрішнього блоку

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

* Малюнок надано схематично, вигляд Вашого кондиціонер  може незначно 
відрізнятися від наведеного на цій схемі
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КОНСТРУКЦІЯ БЛОКУ КАСЕТНОГО ТИПУ
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* Малюнок надано схематично, вигляд Вашого кондиціонер  може незначно 
відрізнятися від наведеного на цій схемі

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
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КОНСТРУКЦІЯ БЛОКУ КОНСОЛЬНОГО ТИПУ
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КЕРУВАННЯ
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ВНУТРІШНІЙ (КІМ-
НАТНИЙ)  БЛОК

ЗОВНІШНІЙ  БЛОК 
(Встановлюється на 
вулиці) 

* Ваш кондиціонер може незначно відрізнятися від пред-
ставленого на схемі

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ
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Стрілками відображено 
напрямок руху повітря

- Цифри на індикаторі завжди ві-
дображують завдану температуру  
в градусах Цельсія 
- У випадку аварії системи 
(як результат роботи системи 
самодіагностики) індикатор 
висвітлює код помилки, тоді 
необхідно звернутися до дилера 
або в Сервісний центр

2

КОНСТРУКЦІЯ КОНДИЦІОНЕРУ  ПОВІТРЯ З КІМНАТНИМ 
БЛОКОМ НАСТІННОГО ТИПУ
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СПОЛУЧЕННЯ СИМВОЛІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИСВІТЛЮВАТИСЬ НА ІНДИКАТОРІ
OП -Висвітиться на протязі 3-х секунд у випадках: 
коли TIMER ON встановлено, активовано; 
функції FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE функція(одна з них) увімкнулася.
OF - висвітиться на протязі 3-х секунд у випадках:
коли TIMER OFF встановлено, активовано;
функції FRESH, SWING, TURBO, або SILENCE функція(одна з них) вимкнулася, неактивна надалі
СF - спрацював так званий «захист від холодного обдуву» тільки під час увімкнення в режим 
«ОБІГРІВ» - теплообмінник внутрішнього блоку ще не прогрівся, вимагається деякий час для 
його розігріву, в цей період Ви не зможете перемикати швидкість вентилятору та керувати 
жалюзі.
dF -працює розморозка зовнішнього блоку. В режимі «ОБІГРІВУ» на зовн. блоці утворюєть-
ся крига, яку треба періодично розморожувати. В цей час зовн. блок може «парувати», це 
нормально.
Sc- працює самоочищення теплообмінника від вологи, може тривати 5-10 хв. після вимкнен-
ня кондиціонера кнопкою ПДК. Ви можете його вимкнути через функцію ПДК (див. далі).
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РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖАЛЮЗІ
! УВАГА
 ● В консольних кондиціонерах MFAI регулюйте горизонтальний та вертикальний поток по-

вітря за допомогою натискання відповідних кнопок на ПДК.
 ● В касетних кондиціонерах MCA3 регулюйте напрямок потоку повітря від першої чи другої 

пари жалюзі за допомогою натискання відповідних кнопок на ПДК.
 ● В настінних кондиціонерах MА регулюйте напрямок потоку повітря від горизонтальної 

жалюзі за допомогою натискання відповідної кнопки на ПДК, а від вертикальної жалюзі-
можливо регулювати напрямок вручну. Виконуйте це тільки у вимкненому стані конди-
ціонера! Регулювання вручну можна проводити обережно провернувши основну лопать 
жалюзі або спеціальний важіль, уникайте поломки механізму жалюзі!

 ● Коли кондиціонер припиняє роботу, жалюзі автоматично зачиняються, у випадку аварій-
ного виключення живлення жалюзі «завмирають» але при відновленні живлення продо-
вжать свій рух. Не торкайтесь до них, якщо живлення відімкнулося!

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

ВІДМОВА ПРИЧИНИ МЕТОД УСУНЕННЯ
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ОЗНАКИ, ЩО НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОЛОМКОЮ КОНДИЦІОНЕРА

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПО ОЧИЩЕННЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ
! УВАГА

ЧИСТКА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

 ● не користуйтеся для чищення хімікатами з агресивною формулою;
 ● не використовуйте жорсткі щітки для чистки внутрішнього блоку, що можуть подряпа-

ти його поверхню.
ЧИСТКА ПОВІТРЯНОГУ ФІЛЬТРУ
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 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ RG70СE/F
 Кнопка ON/OFF

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути кондиціонер. При 
повторному натисканні 

За допомогою кнопок TEMP / TIME зі стрілкою вгору або 
вниз, щоб встановити потрібну температуру або час. 
Максимальна температура: +30 ° C, мінімальна темпера-
тура: +17 ° C. 

Натисніть кнопку MODE для того, щоб вибирати режим. 
Кожне натискання послідовно і по циклу перемикає ре-
жими: АВТО, ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ, ОБІГРІВ, ВЕН-
ТИЛЯЦІЯ і далі знову АВТО ...

увімкнут

Використовується для активації роботи по таймеру вмикання - при натисканні у включе-
ному стані кондиціонера, натисніть цю кнопку і почне блимати піктограма “Годинник + ON” 
на пульті. Послідовність операцій: при кожному натисканні кнопок поз. 2 «стрілки» - буде 
відбуватися збільшення значення часу на 0.5 години. Коли значення установки часу пере-
вищить 10 годин, кожне натискання на кнопку буде збільшувати значення часу на 1 годину. 
При виборі значення 0.00 відбудеться скасування функції «TIMER ON». При інших обраних 
значеннях, через 3 сек кондиціонер прийме налаштування програми таймера і автоматично 
увімкнеться через 0.5-12 годин.
Ця ж кнопка використовується для активації роботи по таймеру вимкнення (OFF), натисніть 
кнопку таймер двічі, поки не почне блимати піктограма “Годинник + OFF” на пульті. Послі-
довність операцій: при кожному натисканні на кнопки 2 «стрілки» відбуватиметься збільшен-
ня значення часу на 0.5 години. Коли значення установки часу перевищить 10 годин, кожне 
натискання на кнопку буде збільшувати значення часу на 1 годину. При обраному значенні 
0.00 відбудеться скасування функції «TIMER OFF». При інших обраних значеннях, через 3 сек 
кондиціонер прийме програму таймера і вимкнеться автоматично через 0.5-12 годин. Ви мо-
жете також використовувати одночасно таймери увімкнення і вимкнення. Детально ця мож-
ливість описана на стор.16

Натискання цієї кнопки включає режим ТУРБО - прискорений обігрів або охолодження, в за-
лежності від раніше обраного режиму - при режимі ОХОЛОДЖЕННЯ дана кнопка встановить 
температуру на настройку + 17С і швидкість вентилятора на максимум, при режимі ОБІГРІВ 
дана кнопка встановить температуру на настройку + 30С і вентилятор на максимальну швид-
кість. При перемиканні режиму на режими чи функції  AUTO, SLEEP, FAN, ECO, Self Clean- ця 
функція автоматично вимикається.

Натискання цієї кнопки призводить до згасання індикатора внутр. блоку протягом 10 
секунд після її натискання, зменшення швидкості вентилятора до мінімальної і відключення 
звукових сигналів. 
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Ця кнопка використовується, щоб встановити швидкість обертання вентилятора. Кожен раз 
при її натисканні швидкість вентилятора буде змінюватися в наступній послідовності: швид-
кість АВТО (при який процесор сам вибере швидкість, виходячи із заданого режиму і темпе-
ратури), НИЗЬКА, СЕРЕДНЯ, ВИСОКА, і знову АВТО і т. д. по циклу.

При кожному натисканні кнопки горизонтальні жалюзі будуть переміщені на кут 6 градусів 
вгору або вниз - на наступну фіксовану позицію, якщо натиснути і утримувати цю кнопку про-
тягом 2 сек, то жалюзі будуть переведені в режим поступальної автоматичної зміни позицій, 
це - так званий режим “авто-коливань”. Для зупинки авто-коливань жалюзі повторно нати-
сніть на цю ж кнопку.

У даній серії вертикальні жалюзі можуть керуватися кнопкою тільки для консольних, а для 
касетних внутрішніх блоків-керуються окремо друга пара жалюзі. В настінних внутрішніх 
блоках спрямування цих жалюзі виконується вручну за допомогою спеціального важіля , 
який виведений поряд з основними жалюзі. Кожне натискання цієї кнопки призводить до 
зміни кута нахилу жалюзі на 6 градусів.
В канальних блоках MTI жалюзі відсутні. Натискання на цю кнопку не призводить до змін в 
роботі внутрішнього блоку.

При кожному натисканні на дисплеї ПДК будуть з’являтися піктограми, опис на стор 15 - (по 
черзі і по циклу) вибору опціональних функцій: 
 - “FRESH” - не використовується.
-  “Follow Me” (контроль температури по датчику в ПДК - не використовується);
-  “Comfort” - швидкий перехід до комфортного режиму (+ 23С,  авто);
- “Self Clean” - САМООЧИЩЕННЯ - (опція, для деяких моделей) при виконанні цієї програми 
теплообмінник автоматично осушується від залишків конденсату (просушується) після ви-
ключення кондиціонера, тобто він продовжує працювати в режимі вентилятора ще 5-7 хви-
лин для повного видалення вологи всередині внутрішнього блоку. Для вибору і активації / 
деактивації тої чи іншої опціональної функції необхідно підтвердити вибір кнопкою №10 “ОК”.
В касетних, канальних, консольних внутрышных блоках ці функції не передбачено виробни-
ком, тому активувати їх неможливо.

Використовується для підтвердження вмикання / вимикання деяких опціональних функцій 
(таких, як “Self Clean”, “FRESH” , “Follow Me” та “Comfort”) 

Використовується для відновлення попередніх налаштувань одним натисканням цієї кноп-
ки, а також для запам’ятовування поточних налаштувань.
Після першого увімкнення живлення, при одноразовому натисканні цієї кнопки кондиціонер 
увімкнеться в режим Авто, температура 26 ° C, швидкість вентилятора - Авто.
При роботі в режимах Охолодження або Обігріву утримання цієї кнопки більше 2 сек забе-
зпечить запам’ятовування поточних робочих налаштувань, включно з  обраним режимом 
роботи, встановленої температури, швидкістю обертання вентилятора і функції «Нічний ре-
жим» (якщо така була активована).
При роботі в режимах Охолодження або Обігріву утримання цієї кнопки менше 2 сек авто-
матично поверне систему до попередніх налаштувань, включаючи режим роботи, встанов-
лену температуру, швидкість обертання вентилятора і функцію «Нічний режим» (якщо була 
запам’ятована). При цьому пульт повинен посилати сигнал на фотоприймач внутрішнього 
блоку кондиціонера. 
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1. Натисніть кнопку MODE (1), щоб вибрати Auto.
2. Натисніть TEMP / кнопку (2), щоб встановити бажа-
ну температуру. Температура може бути встановлена 
в діапазоні 17-30 ° C з кроком в 1 ° C.
3. Натисніть кнопку ON / OFF (3), щоб увімкнути  кон-
диціонер.
Примітка

 ● Коли Ви встановлюєте автоматичний режим (AUTO), 
модуль управління кондиціонера самостійно 
визначає, який з базових режимів (охолодження, 
Обігрів, або Вентиляцію (без зміни температури) 
йому слід увімкнути. Цей вибір робиться на підставі 
даних від датчика кімнатної температури.

 ● В автоматичному режимі Ви не зможете перемикати 
швидкість обертання вентилятора - це відбувається 
автоматично!

 ● Якщо автоматичний режим Вам не підходить, Ви 
можете вибрати та увімкнути інший за Вашим 
бажанням.

1. Натисніть кнопку MODE (1), щоб вибрати Cool / 
Heat (Охолодження / Обігрів) або режим Fan (венти-
лятор). Засвітиться відповідний символ на екрані.

 ● 2. Натисніть TEMP / кнопку (2), щоб встановити бажа-
ну температуру. Температура може бути встановлена   
в діапазоні 17-30 ° C з кроком в 1 ° C.
3. Натисніть кнопку FAN (3) один або кілька разів, 
щоб налаштувати швидкість обертання вентилято-
ра. Виберіть будь-яке значення з: «AUTO» (АВТО), 
«LOW» (МАЛА), «MED» (СЕРЕДНЯ) і «HIGH» (ВЕЛИКА) 
- відображаються у вигляді стовпчастий діаграми на 
індикаторі.
4. Натисніть кнопку ON / OFF (4), щоб увімкнути 
кондиціонер.
Примітка

 ● У режимі Вентилятор на пульті дистанційного 
керування температура не відображається, і Ви 
не зможете контролювати стан температури в 
приміщенні. У цьому режимі можна виконати тільки 
кроки 1, 3 і 4.

1. Натисніть кнопку MODE (1), щоб вибрати «Dry».
2. Натисніть TEMP / кнопку (2), щоб встановити бажа-
ну температуру. Температура може бути встановлена 
в діапазоні 17-30 ° C з кроком в 1 ° C.
3. Натисніть кнопку ON / OFF(4), 

Примітка
В У режимі осушення Ви не зможете перемикати 
швидкість обертання вентилятора - це відбувається 
автоматично.
Використовуйте режим осушення, якщо на вулиці 
температура вище + 12С, і у Вас в приміщенні 
утворилася підвищена вологість. 

Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Super Gear

Options

Temp

Mode Fan

OK

Timer

ECO

Super Gear

Options

ОХОЛОДЖЕННЯ
ОБІГР., ВЕНТ.
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ЗАМІНА БАТАРЕЇ

!  

ФУНКЦІЇ ИНДИКАТОРІВ НА ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
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ПОРЯДОК ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТИ ПО ТАЙМЕРУ

!  
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Термін гарантійного обслуговування обладнання – ОДИН  РІК з моменту продажу (на побу-
тові настінні спліт системи). В більшості випадків відлік починається з дати монтажу та вве-
дення в експлуатацію кондиціонера. У разі введення в експлуатацію кондиціонера через 12 
місяців чи більше, що вираховується від дати продажу, Постачальник залишає за собою пра-
во в односторонньому порядку відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні.
У користувачів є можливість отримати розширену гарантію (загалом до ТРЬОХ років), яку 
надає Постачальник обладнання. Це можливо тільки в разі проведення щорічного технічно-
го обслуговування кондиціонера за стандартним для спліт-систем переліком робіт (очистка 
блоків, перевірка електричних з’єднань та режимів роботи, дозаправка при необхідності). 
Ці роботи виконуються за окрему оплату та можуть бути замовлені в будь-якій спеціалі-
зованій організації, але рекомендується звертатися до Авторизованих Сервісних Цен-
трів (АСЦ) в Україні, якщо такі є в найближчий до Вас місцевості. Розширення гарантійних 
зобов’язань полягає у подовженні гарантії на ОДИН рік після проведення вищевказаного 
обслуговування та запису про проведені роботи в особливих полях гарантійного талону з 
зазначенням назви організації та контактних телефонів (при наявності в організації печат-
ки - зробити відбиток). Загалом розширена гарантія може надаватись на два роки для всіх 
моделей мульті-спліт систем. Без відміток в гарантійному талоні (документування проведе-
ного обслуговування) Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку 
відмовити в наданні розширеної гарантії. В будь-якому випадку міжсервісний інтервал не 
повинен перевищувати 12 місяців від дати продажу техніки або ж попереднього сервісного 
обслуговування. У період дії розширеної гарантії заміна несправного обладнання на нове 
не здійснюється Постачальником. У разі виникнення випадку, що підпадає під розшире-
ну гарантію, Постачальник безпосередньо, або ж АСЦ чи інші уповноважені Постачальни-
ком обсоби чи субпідрядники, виконують тільки ремонт або заміну основних несправних 
компонентів. В період дії розширеної гарантії може не дотримуватись двотижневий тер-
мін виконання ремонтних робіт. В окремих випадках він може складати термін до 90 днів.
Безкоштовний ремонт або заміна обладнання (у випадку неможливості ремонту) в пе-
ріод дії гарантійного терміну, зафіксованого в гарантійному талоні, виданого та офор-
мленого Продавцем, може здійснюватись при наявності повної комплектації облад-
нання, а заміна – додатково при наявності оригінальної упаковки. Дефекти частин не 
є підставою для заміни всього обладнання. Розбиті чи зламані деталі можуть бути за-
мінені на кондиційні тільки за додаткову плату за умови їх наявності у Постачальника.
Гарантія не поширюється на пульти дистанційного керування (ПДК), якщо не-
справності в їх роботі були виявлені після здійснення монтажних робіт, по за-
кінченні яких обов’язково виконується перевірка  ПДК на працездатність.
Гарантія не поширюється на дефекти та несправності, які стали наслідком 
некваліфікованого монтажу, виявлених фактах стороннього втручання в робо-
ту обладнання або спроб його ремонту, а також при виникненні форс-мажорних об-
ставин (стихійного лиха, бойових дій і т.п.). Відповідальність продавця обмежується пря-
мими збитками покупця в межах вартості компонентів кондиціонерів, що вийшли з ладу.
Гарантія автоматично втрачає свою силу при наявності механічних пошкод-
жень та порушенні цілісності обладнання, наслідків (спроб) його ремон-
ту сторонніми особами, наявності характерних слідів присутності вологи, іншої 
рідини, життєдіяльності комах та характерного вигоряння електричних ланок, пошкод-
ження клем та контактів внаслідок неправильної організації електроживлення або ура-
ження електричних (електронних) компонентів напругою з нестандартними параметрами.
Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок по-
стійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. Термін 
служби кондиціонера – 7 років від дати виробництва. Детальні умови гарантії вказані в га-
рантійному талоні, що входить до комплекту поставки внутрішнього блоку спліт-системи.
Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-ресурсі www.midea.com.ua, розділ «Сервіс»



18



19



20



www.midea.com.ua


